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Ôgle zincirler vaf'.dır ki uzak

tan altın gibi parıldar; onları 
taşırsanız kurşun gibi ağırlaşır, 

hele kırmak istediğiniz gün dem:r 
keiflir. S C R 1 8 E 

Edebiyat tarihimiz<ie uıühiın bir yer tutan üs
tad Ekromin bu §abcsori yeniden itina ile basıl
ını~tır. Eser rclmlldlr ve .sonuna metinde geçen 
fransızca cümlelerin ve osmanlıca kelimelerin 
kıu ıılıkları birer cctvtıl halinde ılive edilmivtir. 
Fıvııtı: 100. ciltlisi 125 kuı u~tur. MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Tuviriefkir, İstanlı 411 
1 Şerhi 2 ncl .ahlfeıoi:ıde ı 

KANAAT KiTABF.\'İ 

~!!.~~ .. ,,~~!~!. 
"Akıem,, gazeteainla 

dikkate ıayan 

bir fıkraaı 

• KŞAM gazetesinin, •Dik· ı 
M katler» unvanı altında her
liin fıkralar nqretmek adetidir. 
ltacimleri küçük, ifadeleri veciz 
•e ı~lis olar. bu !ık._l;,ru . manll 
-.., ekseriyetle büyük, tümullü, 
'-'ideli ve hazan da çok doku-

~lıdır. ı 
Cuetenin evvelki günkü nüı • 

... md açıkmıt olan fıkra, İfte bu 
"°"unaklı tarza tam bir nümune 
~il eltiğl için onu buraya ay • 
'-n naklediyoruz: 

Böyle yol olur mu) 

r 1 ~ VAtS : 
1
A:'"j• ..,i 

o 5 10 20 9 

• 
Af manganın 
Yunan işine 
müdahale 
........................... --

Rumanyaya 200 bin 
Alman askerinin 
gönderildiği 
rivayet ediliyor 

l _) 

Nehirlerilnizin ıslahı için 
bir tedbir düşündük 

Sıvas-Erzurum tahvilatı gibi nehir, su işlerimi
zin ıslahı yolunda istikraz tahvili çıkarılamaz mı 

Tasviri Efkar nehirle l'imir.ın ıtılahı yolunda ~l· 
rişilen teıebbüslerin daha üratle ba,arılmasını te 
mine yarıyacağını ümit ettiği bir teklifi sayın M• 
busların, Nafia ve Maliye Vekillerinin dikkıt na 
ıarlarına sunmaktadır. 

Sıvas • Erzurum hat lının inşası için hüklim• 
tin akdetınlı olduğu dahi 1i istikrazı halk büyük bir 

rağbetle karşılamış ve bu istlkrar.ın her bir tertibi 
tehalükle satın alınmıştır. Bunlardı&n bitmek üzere 
olan tertibin yerine (Nch ir ve su işlerimizin ıslahı) 
yolunda faizli bir dahllt istikraz tahvlli çıkarılacak 
olursa büyük bir rağtict gorecefd muhakkaktır. 

Bu sayede elde adile cek para hem süratle ne
( Devımı Hyfa 3, ıütun 1 d•) Takaim'le Harbiye ara· 

sında yeni yapılan asfalt 
1 yürekler acısı: Daha inşaat Yunan taarruzunun inkişaf etmekte olduğu iıtikamette bulunan 1 

b' . H lb k' b I li A 1 h 't Berne, 26 (A.A.) _, Reuter ajansı na ı• ı terede r.- ~ ıtmemı~. a u ı eton ar Arnavutluğun en mühim 'manı v onya ve civarının arı ası b'ld' rf •sker"'ı vaz1Y•e -•ı ı \'-zedelenmit; ikmal olunan 1 ırıyor: N 
1
_....,. 

Rus -Almaı 
gerginliği artıyor 

C ebelüttarıkta 
kısımlarda çopurluklar, çö- Arnavut Almnnyanın l\lacaristan yolile Ru-
lı:üntüler hasıl ol mut • • • Tı dJı • manyaya mühim kuvvetler sevket • /(. d l 

e ış mektc olduğuna dair Budnpeşteden Q ln QT 1 ·ı• ,., 
Millet cpahalılık devri· 1 • gelen habcıler. Almanya ile Rusya ngl iZ 1 OSUnUft 

dir> demiyor. charp varb çete er ı ııı-nsnıdııkl münasebetlerin gittikçe • • d 
demiyor: umraıı için avuç politikasını ~iıııcmı:kte olduğu ıınkkındakı 1ı:ı- gemı ınşa A riyatikte 
dolusu para aarfediyor. En T • d Lerlerle aliikl\dar görGlmek~lr. ğ • 
Göz görür yerlerde böy- r•d Je -'erı•z l fa D a Rus • Alman gerginliği ise Ru • edı• llOr 'ar y&p8C8 1 ., 
le bir fCY olurea, ücra yer· ~ U ı U ı m:ınyada Demirmuhafızlaı ııı kpmll • ~ Lj Y aaan: 
!erde Allah yıudımcımı:ı ol- ıııstler alcvhimleki harek tlcı1ndcın ( Eakl Ordu Kumaııctanlanndaa 

Hüviyeti 
meçhul 

tayyareler 
ıunl ltalyaa ordusunu (Deı•rı;nı sahıjtı ö, siifuıı 7 de) 1 Em~kli General 

Fıkradaki ıikiyet, .... itibari· la,ııtar•Y• mtltezayld arkatlaa vuruyorlar Noelde hiç :-..-=A=li Ihsan sABts Hava dafi batar-
a. cloiru ve yerinde olmakla 1te- bir yardım yapılmau r ,.. " dinlenmeden 18 birincikanun geceıi, Ak-

'-tta fazla ıiddetlidir. Bu fakra- il 1• elde ettiler to kanalını geçerek geceleyin 

yaları tarafından 

tardedildiler 
~r. ifade tarzı fazla dokunaklı, fikri Amerika•• YuaanWar ganimet 1 M. • Akif in 1 felaketzedelere denizdeki İngiliz filosu Otran-

8-ı daima ıazetenin sahibi ve er ıyor •• ı •• •• •• yardım ettiler Avlonyayı bombardıman et· 
~uharriri Bay Necmüddin Sa· Nevyork, 26 (A.A.) _ Chicago Atina, 26 (A. A.) - Yunan 0 ll m ll 0 Un migti. ltalya ile harbtn baıla • Londra, 2G (A.A.) _ Havıı ve Da· 
~ yudıjuıa ıöre, kendi.inin, Dally Newı gazetesinde Edgnr Mow orduları Başkumandanlığının 24 J d •• •• •• Londra, 26 (A.A.) - Kendi- dıiı zamandanberi geçen altı hlli Emniyet Nezaretlerinin bu ak-
11.riin nazarı dikkatini celbede - rer diyor ki: kanunuevvel akşamı neıırettiği 59 y 1 onumu lcriııe mahsus hususi bir forma- ay azrfında ilk defa vaki olan şamki teblii'l: 
~ ıaz.eteye fazla aürüm temini! Knudsen, çarşamba günü yaı>tığı numaralı resmi tebliğ: yı taşıyan kadınlardan müteşek- bu hadise pek iyi olmakla be- Mıinferit bir düşman tayyaresi ba 
-'Li mak .. tlara atfedilebilecek beyanatta, İnglltercye yardımın art- Bugün vukuagelen mahalli kil bir küçük ordu şimdi, cenup rııber; bu hareketin hiç olmaz- ~ün öğleden biraz sonra She.Ppey a-
~Yle yazılar yazmasına çok tat· tırılmaaı icap ettiğini, bu yardınun çarpışmalar esnasında, bir miktar sahill~rinde bir şehirde lngiltere sa (İtalyan .. Yunan) harbi dasına bombalar atnııştır. Hasar as 
blı. arttırılarai:'ıııı, bunun için de endüs- esir aldık ve sekiz topla bırçok için gemi inşa etmekle meşgul • ba,ladığı zaman yapılması ve olmııetur. 1nsanca zayiat hiç yoktur. 

Çu .. nk·u· Bay Necmüd' dm" Sad-'-, tri istihsalinin fazlalaştırılacağım h l . ld 'k d" 1 B k d 1 k il f' k k k k d h . • C b l''tta kta h 1 - arp ma zemesı e e ettı • ur er. u a ın arı u anan ır· ııı ııı tc: rarı ro a a ıyı o- e e U rı mec. u 
L_ ~ ve e!<asen bir teskin siyaseti bahis -. 
~esin bildiii üzere itidal mi- mevzuu olamıyacağını bildirmiştir. Mahdut mahalli harekar, mu • ma çok seri ufak bir gemi tipi I lurdu. ta)•yareler 
'-c:ı il. maruftur. Fazla olarak Bu beyanat, Almanların korkutmayı vaffakıyetle devam etmektedir. 1 inşa etmektedir. Bu firma 16 il& 1 Bu deniz hareketi sarih ola- Cebelüttank, 26 (A.A.) - Kral 
'ayük Millet Mecluinde mebuı, istihdaf eden gayretlerine Amerika- Arnavut çetelerinin 30 yaş arasındaki kadııılara iki rak gösterdi ki. gerek Otranto George'uıı nutkunu söylemiye baola-
~bur Cemiyeti Akvamda Tür- nın hakiki cevabını t.eşkil etmekte • ı ay kura gösterdikten sonra bu in· ı kanalı, gerek Adriyatik elen izi dığı arıda Cehclüttıı.rıkta hava dafi. 
ltiy9 murahhasıdır. Bu murahhas· dir. muvaffakıyeti 1 şııntta kullanmaktadır. ve g~rek İtalyan deniı: ve ha- toplarıııııı gilr(lltillert işitihnlştir. 
ı.j, senelerdenberi ifa etmesi ve Vaşlngtonda Amerikıın devlet ıııe- Londra, 26 (A.A.) - Arna- G'' .. 11 .. k d l f 1. t' k I . h kk d .. I A kcri ınnkamlar aşağıdaki teblıtl 
o.ı, •·n t'"'mı'n etti<Pı' bol nun· ellerden murları, memlekete tehlikeyi göster- vutluktan alınan haberlere göre, onu U a ın arın aa ıye 1 va uv:~1t erı al ın a solyd e- ueşretml.ılerdlr: 

.. .. ._ ki 1 d N nen, i;ııtı en şey er masa an 25 'lkk" d C b l~ k ~ ...:~ .. de '"'lm'"4 ı·, aynı· ...... anda mek için yaptı arı gayret er e a· Arnavut çeteleri, İtalyan hatları- Loııdra, 26 (A.A.) _ Müata- h • ı aııun ıı c uttarı a ya-.-
-.. "' .... _... ·ı ı k dil · k f d l veya ev !lmdan ibaretmi•. 1 hü · t' h ı b' ta L_ ~ 'kl' ~1 er n en erıne ço ay a 1 yıır· nın arkasında büyük faaliyette bu kil Fransız aJ'ansı bildiriyor: ı .. aşım vı~·e 1 m<.-ç u ır yyare 
'."'lftdlıiı-isinin çok akıllı ve becert 1 damlarda bulunduklaı·ıııı söylemekte· k l ll k Harpte hu gibi masaUar, lnı;iliz ve lspanyol hava dafi balar 

d . l t ld ~ d d l" let lunmakta, müna a e yo arını es ı'ngı'lı·z devlet m"'kamları ve (D ...z .. .. ' 1p oma o usuna a e a dirler. . .. ~ ovamı sa.T'a .. , slltun c. d•• yalannın ateşine ujtramıotır. Bu tay 
tıdler • • mekte ve bozmakta, münferit l· hususi teşekküller, halka ve or - ~•arcrıln bir müddet sonra La Linea-

. Amerika, lngilterenin 1 k l d h · · d b .,, Ond•rı dolayJd&r, ki böyle bu- ta yan ı~a arını e şet ıçın e ı· duya, harbin yeni İmtihanlarını 1 1 nın "atlunda dcıılze düıtutü ııMrfil. L .. d ·· .. k' _ı_ k d yen çn ıımışhr. Yüz erce kadın, ... ..~ 
ııatırnaz meziyetleri, kolay kolay yanın a .yuruyece · r.u.ma ta ır. l T' ı karşılnmadan önce 'rahatlık ver- tahliye edilmiş olanların ve bom• müştilr. 
tlcle edilemez sıfat ve mevkileri Berlin hükumeti ıw kadar gadp Bazı çete grup arı, ıranaya mek ve halkın ve ordunun ınane- CebelOttarık üzerinde bundan e•-
L~· - ~ ü A 'k Rl 1 'k d h' . . ffak olmu•lar bardıman felaketzedelerinin ra· velki akın 25 e~·lulde olmn•tu. lllllÜa olan .. ·u·n oönniia tecrübeli görflrse gors n, mcrı ·a r eşı a ı ~ırmıye muva " .. ·ıvatını vu"kseltmek ı'çı'n Noelde l h " -. 

' • .. ..,.., ' d il d k k kta · 1 U V 11' • " J ıat ve uzuruna yardım için, ken d "'•Ilı ve uslu bir meb'us başmu. cvletleri naz er cıı. .or mnma - ve ita yan mumi a i ıği sn.rayı bütün faaliyetile harekete geriril- l Noel gecesi harp ne en 
~ .. 'l'k t 1 dır ve İnrrlltereve .,.ıttık"e dahıı faz- d d h'I ı k b''t'' b' -s di ai e ocaklarını terketmi•lerdir. 

t t ... • ., .. a a ı o ma uzere u un ı- nıı'cıtı'r. " olmadı?. n, mucerre ıaze ecı 1 e .. la yardımda bulunmak yolunda yü- 1 1 1 1 A 1 v ,. Diğer yüzlerce kadın kantinlerde 
~k heveıile böyle fazlaca doku- riımlye devam eclccektlr. na ara, ta yan arı, rnavut ugu •)ııı.imüzdcki oomarte"' ıttıııJ bA • La R d' •· . . k' Londra, 26 (A.A.) - Reuter ajan-
.... ._L 1 1 tahlı'yeye davet eden bevanna -ı y.Uk ,·atan şail'iJolehmet Akifirı dör- dy ~a ıng ın_.rıy .. as.c. tınde. •. ve - umumi m.utfaklar.da yemek uının ha,·acılık rııuhnbı'rf bildı'n'yor.· 
~" yaı.ı ar yazmasına ya nız Filhakika, Almanyanın bugOnkü J k d il -1 ~ b k l 1 N 1 ~ 
QI 1 r ·apıştırmı .. lardır düncü ölüm yıl onümiıılüı-. Maarif ınuaz.tam a ın gonu u servısı ongıtmı;ı ve ırço a ıe er, oe Noelde hava muharebelel'inln ce-
~ değil, kariler de u çok tat· hattı hım•keti, Amedka lıu yardımı me e } ,, " .. · Vckalctiııın büyilklerimidn lllüm «·ıl- te .. kilatı, Noel günlerinde bir da- ı yemcgwini vcmck üzere ~vlerinc 

... ~._ l 1 kt' 'tt'k d ha fazla ken 11••1·n· h{aae• K f 23 b ba d • 1 " " ıeyan etmemesinde rüyet şartlarıma 
- 141111.ta o sa ar sere ır. gı 1 ı:e a • 1 

" 
1 ~~ ,,. or uya uncu om 1' l· dönümleı-iııi, dah. a esaslı hır şekilde kika istirahat etmeden, yorul • I pek geç dönmek mecburiyetinde fona olması da Amil olmuatur. 

Filhnkı'ka fıkranın bilhassa fU tirıııe,,i lazınıı,wldiği kanaatinde tah- ma yapıldı 1 b'l i 1 l.ı d bi k b 1 b' d d' 1 1 " , •~ . .1 1, len n yapı a ı nıc• çın eş sene c r ma i mez ır tarz a mütema ı- ka mış ardır. (Deı•amı ıahif• 6, ıiitun ı d•) 
(rniUet « ahahhk devridir!ıt de· kim etnııqlır ve nazı er, .or uya k . 1 lı 
...... ' p . başlan11~tardır. AtiLta, 2 6 ( A.A.} - Umuıni yr1.pınıya at'ar vernnş o mssı so. e- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• 
-'Yor, «harp vardır!» demıyor, • ~ E · t N f . d" k bile bu sene konferans tialonunda ıh-
-~uç dolusu para sarfediyor) Çıne yardım devam edecek mnıy~~- e~r:e ının un a şam titııl yııpılmıyacaktır. Hu nılınııse -
tGnılelerinde biraz da İstanbul Edgar. ~~ower, bundan sinra, Ja- neşrettıgı te ıg: . ' betıc genç!cl- büyük şairin Edirne -
ı..,.lll h' . h 'k t k pon tchdıdınderı bahsetmekte v11 soz- İtalyan hava kuvvetlen, Noel kııpıılnkı kıılırini o gün saat 14.30 da 

ının. ıssıyatmı ta n eme )erine şöyle devam etmektedir: günü, yeniden Korfu şehrini bom zlyaıet edec(•klerdir. 
krnmesı vardır. Matsuoknnın bize iki defa ihtaı·dn bardıman etmİştİl. Ekserisi kadın \'ntun şairinin kabrinde profesör 

.. Hele fıkranın sonunchlki «eD bulunduğu hakikattir. Fakat Şarklı ve çocuk olmak üzere l 5 ölii ve Ali Nihnt Tarlan ve Tıh Fnkültr~ı 
lo~ görür yerlerde böyle bir tey terbiyesi, belki ilçlincü bir ihtan da 30 dan fazla yaralı vl\fdır. Bu, I son sınıf talebelerinden .Fethi Tevet 
olursa, ücra yerlerde Allah yar- icap ettirmektedir. Fakııt heı holde h , . b l d b . K f birer hitabe irat edeccıklerdlr. Genç
d-ı1ttcımız olsun» ıöz:ü doğrudan bu ihtnrlal'ın tesiri, tıpkı Alman ahr~ın aş ~ngı~ıJ .~n .. e~ ~r u )er Akifin kabrını yaptırmıık ıçln 
~ya «sözümüz~ önünde tehdidinde olduğu gibi, Japon devlet şe rıne yapı an uncu om ar- 1 topladıklaı·ı parayı Mıı:ırif \'ckô.leti
'-öyJ l d"lrill k b' sdam1arının istcdlklc.riııln tamamilc dımandır. Enternasyonal rnuka-ı ne ı?Ölldl'rınişlrrdir. lsllklil marşı 
~· c :rra ard.ıı:.. 0 er~. ar aksi tecelli elnıiştir. veleler mucibince, Korfu şehrin- şaiıinin kabrinı Maaı-if \"ekiileti 
ı.ıtcıce ınma ,..na sore u. (Devamı sahi/• ş, sütıııt 1 de) (Devamı sahife 6, sııt1'n 8 de) yaptıımıya karaı· vcrıııı tir. 

'-' yerlerde bu kabil ne bati• =================:====================== 
L• .. Yapılmakta olduiunu Allah 
llllltr » lanında büttin memlekete 
lllrnil ithama mutazammandır. 

, 'Yukarıda da İfaret ettiiimiz 
~.b~ bu ıikiyet ve itirazlar esas 
ltila.rile hak11z delildir, muhte • 
' Bay Valimizin Takıim ile 
li-..biye araınndaki yolu asfalta 
~rnıiye kalkması, htanbul ıeh· 
titti lüzumsuz yere masrafa sok -
.._lctar, istanbulun daha mühim 
"• müstacel imara muhtaç pek 
~k yerleri vardır, Harbiye yolu
"- &arfedilen yüz binlerce lira ile 
"'1 lü~umlu ve müstacel itler ya· 
ladıaydı daha çok iyi olurdu. 
L hunların hepııi doğru! Y almz, 
""' doiru sözler, B. Necmüddin 
S-dak'an kaleminden çıkan fıkra
dlki dokunakh ifadelerle yazıl • 
'-'lt:nalı ve onun gaıetesinde çık
'-'•rnalıydı. Çünkü muhterem 
~ebusun eskidenberi maruf me· 
~~Yellerinden ve ııfatlarından bi
tı d . . "b" 'b d k l " e, ısmı gı ı, ı razı sa a a S: bilmukabele ihrazı nimettir. 
• dakat ve nimetin bilmukabele 
;:.ta ettirdiği külfet de itiraz ve 
L -:~t hakkını itidal ve insafla 
"Vllanmaktır. 
._.~usu., ki yukandaki fıkra, ay
~~•de ve tabirlerle ezkaza Tas
.,... Efkircla çıkmıt olsaydı, he
~ ertesi ıtin Aktam gazetesi 
;Jtnuharriri yakamıza yapı -
~r, bize kim bilir ne ağar i.nat
"- a bulunurlar, ismimizi tethir 
-..._~lerdi. 

*"-Nitekim üç dört ıün evvel hu 
~Qa\1.,.da «Çemberlitatta kay· 

T ASVtRt EFKAR 
< DtıL'cımı ,,,..,., 6, ıı.ıtım -' <U) 

Umumi hava denemesi için 
ıazımgelen kararlar allndı 

Maskelenmiyen evlerin elektrikleri kesilecek 
ve yeni kontrole kadar cereyan verilmiyecektir 

Umumi hava denemesi hakkın- 3 - Kara nakil vasıtaları ge- larak i~aretli levhalar bulunacak. 
da .kararlar vermek üzere dün 11a- celeri 20 kilometreden fazla eür- tır. 
at 14,30 da Vilayette Vali Mua- atle gidemiyeceklerdir. 5 - Umumi deneme, ikinci• 
vini Ahmet Kınık'ın reisliğind~ 4 _ Hastane, eczane, sığınak kanun ayının son haftası içipde 
büyük bir toplantı yapılmı~tır, yerleri ve diğer bu gibi umumun yapılacaktır. 
Toplantıda bütün dnire müdür- lüzumlu ihtiyaçlarına mahsus yer- Bundan başka, toplantıda, 
leri buiunmuş ve neticede ıu ka- lerin kapılarında maskclenmi!i 0 • Elektrik idaresine 1 O bin liralık 
raılar verilmiştir: ı bir tahsisat verilmesi kabul edil-

i - Umumi deneme sırasında f , mi§tİr. idare, bu para ile ev 've 
harice l§lk sızdıran ev. dükkan La m a r t 1• 0 e , 1-0 diğer müesseselerin cereyanile ao 
veya herhangi bir yer hakkında kakların cereyanını biribirinden 
kanuni takibat yapılacağı gibi, ayıraca~ tesiıat yapacaktır. Bu 
buranın elektrik cereyanı da der- 150 ı·ncı· yıldo"'nu"mu" suretle, deneme sırasında yalmz 
hal kesilecek ve diğer bir kont.. ıokakların ve tramvayların lam-
rolde maskeleme iıılerini matlup balarını -;öndürmek ve evlerle 
şekilde Uj)tığı görününciye kadar Tu··rkler ve diğer müesseselerin cereyanları -
bu yere elektrik verilmiyecektir. nın açık kalmasını temin etmek 

2 - Otomobiller, otobüsler ve kabil olacaktır. 
kamyonlar, maskelenmiı olarak Lamartİne Bu sabah saat 1 O da da yine 
yakacakları lambalarının fener Vilayette pasif korunma iıılerile 
camları ortasında be§ santim ge· alakadar dairelerin müdürleri 
niıliiinde ve sekiz santim uzun • 3 ncü ıahifemizde toplanacaklar ve deneme..,in rıa-
luiunda bir yeri açık bırakabile- Peyami SAFA sıl yapılaeaiaN brarlqtıracular-
cekl,..rdir. cW• 

Parti kongresi 
----·-~-- --·---- --

Dün kazaların dileklerini 
bugün son toplantısını 

tespit etti, 
yapıyor 

Vilayet Pal'ti kongresi ikinci top
lantısını dün saat 14.30 da ikinci reis 
Zira Erenin reisliiinde yapmıştır. 
Kazalardan gelen mümessil azaların 
yoklamıı11 yapılmış ve ekseriyetin 
haur bulunduğu görillınüştür. İlk 
toplantının zaptı okunuak kabul e -
dUdikten sonra mesai raporu hak -

- -·----
sidiı·. Bu beyıının heı· satırını oku -
dukça heyecanım şahlandı. Şuurum 
canlandı. 

İkincisi, idare heyetinin gösterc1iği 
faaliyettir. Kabil olan bütün hizmet
lerin iyi başarıldığıııı rapor tamamen 
ifade etmektedir. Memnuniyet duy
dum. Şükranlarımı 11unarım. Rıpo • 

Dünkü kongreden bir inbba 

lara rasUadık. Bunlar gösteriyor ki 
azalnr aidatlarını muntazaman öde
memektedirler. llu yüzden kazalar
daki partner nıilşkül va7lyctte kalı
yorlar. Elektrik ve su paralarmı bl
lt \'aktlnde ödeyemiyorlar. Halkevle. 
rfndeki masraflara karoıhk vilayet 
idare heyetleri derhal para veriyor. 

kında söz alan Beyoğlu kazasından f run kabulOnü teklif ederim.> Fakat bu partilerde olamayor. Ba 
Ekrem Tur deıniftlr ki: Rapor umumi heyet tarafından sebeple büt(e encümeninin acaba bil• 

c- Dün bizlel'l' sunulan raporu tasvip eı.lilmİ.JI, arkasından heeap en- çeye bu ıekllde bir m.aııraf kaqıhğı 
baştan nihayete kadar dikkatle oku- cümeninln raporu da okunarak tas· koyup koymadığını anlamak lstiyo· 
dum. Muhteviyatını iki kısma ayırı- dik olunmuetur. Müteakıben okunan rum.> 
yorum: Birincisi, Cümhuriyet Halk bilt(e encümeni rııporu üzerine bazı Ru suale bütçe encümeni reisi Ni
Partisinin yarattığı rejimin, bugün münııklleıılar olmuş ve bir çok lza yazi Tevfik Yükıclen cevap vermlı 
dünyanın ~eçirmekte olduğu buhran muhtelif dileklerde bulunmuolardır. ve bütçeye kiıfi mıktarda paı ;ı kon
lı hava18l' içinde kendisine has va- Beşiktaş kazıısıııdan Zühtü Çubukçu duğunu bildlrınıştıı. A) nl ın"\'ZU lı· 
kar ve tenıkinlcı ayakta duran Tül'k söz aluak eunları soyleınıştir: 1 zerinde Kartal kıııı:a:-ıııdıııı Şcı ıfe • 
ıaillet.inin enmiycıtle karşılıyoc:ı.ğı du c- Dılek encumenme kazalılTclan tin Özer de s.,7. alııu1l, l'ı.ı lir ki: 
rumu güzel bir üslüpla ifade etme-1 ~elen raporları okurken bar.ı kayıt· {Devamı aayf.a 3, ıu~~ Z de) 



• 
"J efrika: 10 Yazan: Kandemir .................... 
Genç mebusların hiç 

sözleri gürültüler 
beklenmedik• 
kopardı 

Belediye lsviçreden 
otobüs getiriyor 

Ben, şahsan çok ve uzun söy- vardır. O, bir gazete nasıl çıkar, I 
l;yenlerdcn _ iki sebeple - ko~k.~r- nasıl kapatılır, matbuat nasıl ida
dım. Evvela; müzakereler bıttık- re edilir, matbaalar ne gibi şerai
ten sonra matbn:ıya yığınla müs- te tabidir, işte bu gibi ahkamı ha
vedde gelir, bizi saatlerle uğraş- vidir. Bizim maksadımız ise baş- 1 

ka .. bunun fevkinde bir şeydir. tırırdı. 
O zaman, şimdiki gibi stenoğ- Huice .L:arşı menafii meşrunmızı , 

b t k•t· 1 · davamızı ispat etmek. A. vrupa _ve 1 rafi ile not tutan zn ı a ıp erı 
kt C len vazıl:mn ekserisi cih:ın efkarında ve dahılde efkarı 

Dün Beledigege, bazı teklif /erde bulu
nuldu, müzakerelere bugün başlanıyor 

Bir İsvicre firması dün Belediyeye müracaat ede
rek otobüs ~tmak istediğini bildir~i.ştir. Firma mümes
sili bir çok tiplerde otobüs resimlerini Belediyeye ver
miştir. 

yo u. e J • • ) b " fik" 
okunmaz bir haldeydi. Sonra da umumıyeyı. meşru 0 an ır ır, 1 Ameirkadan yapılacak müba -

Trakya 
dem iryo il arı oda 

halka ko aylıklar 

her ıneb"usun ınatbaaya gelip, bir ~:ıksat. ctra~ında toplamak. - yaat. birçok müşkülata maruz 
Mecliate f.Öylediği sözleri gözden 

1 

tan ıbarettı.r • . Bı~aenale~h Re_fUk olduğundan ve bilhassa nnkliynt 
geçirmiyc ve bunları, esaslı. bir Ş~vket Bcyın ıd~~ası varı~ _deg - güçlüğü faılalığı yüzünden Bde
değişiklik yapmadan düzcltmıye, dır •• Kan~nun m.uzak~~esım ben- diye bu teklifi çok müsait karşı -
retüş etmiye hakkı vardı. Bunlar- denız. nen ~tmıycce~ı'."". k ~unu lamıştır. Esasen isviç.reden büyük 
dan b:ızıları bu haklarını hiç isti- heyetı umumıye kendısı tıı dır e- bir alacağımız bulunmaktadır. 
mal etme::ler, bazıları ~öyle bir diyor. Bu alacağımıza mukabil, otobüs
ıki dakikalık bır ga" rctle işi Liti- Riyaset makamında bulunan lerin getirtilmesi knbil olursa der
rirler bazıları ise ... Medet Allah, Mustafa Kemal Paşa, hiç ses çı- hal teklif kabul edilecektir. Bu Gidip gelme aeyahat 
saatl~rlc canımızı çıkarırlardı. karmadan, hatta kıpırdamadan takdirde hükumetin döviz ı:er - • • • •• • 

Kor!:umun ikinci sebebine ge- dinliyor. Yunus Nadi Beyden mesine de liiwm kalmıyacnktır. biletlerının muddet& 
lıncc; bu, hitabete heves ede"nler sonra Necati Beye söz ~eriyor. '11aviçre fomasile bugün müzake- uzabldı 
arasın&:ı heyecana kapılıp da ken Necati Bey: - Rcfık Şevket relere başlanacak ve şerait İste - .. .. . •. 
djııden g""çcnlerden gcliy?rdu.

1 
Bey ka.rdeşiO:izin beyanatını ben- necektir. Ayni zamanda Jsviçr:-ı Önur~uzde.kı ~y . başından ıtı -

Kendi>lİ söze kaptırıp do gıder - dcnız Je ganp buluyorum. Mcm- ı den otobüsler, kolay ve kısa bır haren _Sır.~ccı - ~dırne ~ren ~at -
ken hiç yoktan münakaşa kapı- leketimiı: lstanbuldan ve Avrupa- zamanda memleketimize gelebi- tın<lakı yuk naklıye tarıfelerı de-
lan 'açanlar vardı. dan gelen muhtclif cereyanlara lecektir. ğişecek ve bu hatta da Anadolu 

Biz toylar; o 7.amanki Meclisi, sah~e olmuş~ur. Şu tarihi anda T r , d ak l rı· demiıyollanndaki ayni tarifelerin 
. 1 k d ru·· . ram\a~ ur yer c bik dil . b l akt hatta <.n basit mesdclenn. en e- biz de on arn arşı te a ı ı.:nzı: tat e mc~ne . aş anac . ır. 

hemmiyetaiz noktalannda bile yet almıya mecburuz. Bu v:ızıy~ti ihtiyari tramvay durakların- Bu arada, şımdıye kadar Sır -
tam b;r anlaşma, pürüzsüz bir it- de anuk propaganda teşkilatı!~ dan bir kısmını kaldırmak ve bu keci - Edirne hnttındıı mevcut ol
t"fak içinde görmeyi özlediğimiz. temin edebiliriz. Cephdeıdeki suretle SC:yrÜseferi süratlendire - mıyan amele, toplu seyahat ve 
· ı · fak tefek münakaşalardan kuvvet kadar, propagandalar da rek bollaştırmak için tetkikler yap diğer halk tenzilatları ve kolay
~il:· r~hatsız oluyor, üzülüyorduk. mühim bir kuvvettir. B!z ~e~ü.z makta olan komisyon, bugün ka- lıkları da _Anad.olu hatlarında ol-

Sonra soma alıştık. Ve anla- tlııhilde bile lı:.endi vcuıyetımızı, rarını verecektir. du~u gibı tatbıka başlanac~ktır. 
dık ki; bir mukaddes gaye etra - vaziyeti siyasiye'!1izi anlatam~- Bugü~ı: kadar bu ~atta .ı ~ gu?. o-
fında avni a§k, ayni imanla top- dık. Köyler, hatta kazaler v~ vı- Bı•r bekçı·yı• lan gıdıp gelme bıletlerının don -
1 olan insanhmn bile, ara - layetleı Kuvavi Milliye teşkılatı- me müddeti. An;tdolu hatlarında 
ıı:;:rn;:yle hafif tertip biribirlenle nın esasatından bugün bile biha- d l olduğu gibi,_ iki._aya çı~arılaca~: 
çclci§llıeleri, didişmeleri tabiatin berdirler. Bunları anlatmak, bun- 'lJ Ur U Q 7 tır. Yolcu hılet ucretlerınd~ ~egı-
ezeli bnunlnrından biridir. lan bildirmek herhnlde kuvvetle- şiklik yoktuT. Yalnrz eskı şırket 

İşte., Matbuat ve istihbarat Mü- rimizi taz.if etr;ıek demektir.> - - zamanından kalına bazı tarifeler 
düriycti Umumiycsi teşkiline dair Böyle, müzakere yürüyor. Fa- Gece yaruından •onra Anadolu hatlannda mevcut o}: 
olan kanun liıyihaıı müzakere e- kat biraz sonrn Celillcttin Arifle olan bidisenin madıklarından. , ve esasen kafı 
dilirkcn, Refik Şevket (ince) yİ- Trabzon Meb"usu Ali Şükrü ara- ?1iktarda t~nzila_tlı olduldanndan 
ne kendisini tutamıyor ve kürsüye 81nda bir münakaşa bnşlıyor. faili meçhul ıbka ediTmışlerdır. 
geliyor: . Matbuat ve lstihbnral Müdüriyeti Dün gece saat 2 ı·addclcrlndc 'Kum Buniar: ~ıçlı vagon tarife -

- • • • • . . Öyle hareket edıyo - Umum iyesi nereye merbut ola - dknlpı bck"kçilehı2ndent. Durshunl mblnhallC)h i 
d b - k" b na k) H .. k~ t • t n. doğru o aşır en uvıye ı m~ u r şn ıs si. frigorifik ,,-agon tarifesi, vinç 

ruz ki, İye agrrıyor, san 
1 

u ca · u .umc çe ıs ene.' . • tanıfından bıçaklanarak '.\'Ol ü tünde tarifesi, ecnebi memleketlere sev-
dair bizim teşkilatımız Y_okmuş dan doğruy~ icra :'ekıllerı He- ı bırnktlmıştır. Yanılı tcdn~l altına a-
gibi, yeniden kanun vazedıyo_ruz. yeti Riynsetı•ıe baglı olm~s_ıdır lanmış, zabıta tahkikata el koymuş- kedilccek kıymetli evrak ve nu-
Velev ki son asrın icaba tına layık ( • ' ). Ali Şükrü Bey buna ıtıraz tur. lı:ut tarifesi, ecnebi memleketlere 

bir derccei ter::ıkkide olmal!a bile, ediyor: Bir ustaba~ı elini motöre scvkeclilecek yumurta tarifesi, 
burada teşkil ettiğimiz heyeti ic- - .••.•. icra Reisinin Üzerine k t d giimrük muamelatına mahsus ta-
raiyenin es"'e:nı t~kil eden lstan- bu meseleyi yükl('mck doğru de- ·ap ır 1 

bul ht··1 •,r-..nıetı" merkezı"yesinde bir b d f · Balat Feshane fabrikasında usta- rifelerdir. -.u g· ildir. Düşününüz, ir e a lem 
M ·d·· · • t "dı" i R • · ba~. hk ynpnn Seri, dun sabah ma- -----------Matbuat iı urıyetı mcvcu 1 

• Reisi, hem Heyeti craiyc eısı- •• 
d · · kine tcınizlerk<'n &ığ elini birdenbire o fA •d Ve o Mntbuat Mü üriyetmın c: - d"ır, hem de Peyeti Te.,riiye Reı- Fnzl ) J are • ,. ışliyen motör(' kaııtınnıştır. aca 

linde elbette vazifesini mübeyyin ::idir. Bunun için bu riyasete bu k n zayi eden Sabri derhal hastane. 

Et fiyatları dün 
tespit edildi 

Beyaz karaman 55 - 60, dağlıç 60 - 65, 
kıvırcık 65 - 70 kuruşa satılacaktır 

Fiyat MUl'akabe Komisyonu dün to,planmış, et fiyat 
ları üzerinde kafi kararını vcnni~tir. Bugünden itiba
ren beyaz karaman azami 55 - 60, dağlıç 60 - 65 ve kıvır
cık 60 - 70 kuruşa satılacaktır. 

Bu fiyatlardan fazlaya satanlar 1 
ihti~ar yapn:ıak suçil~- adliyeye Ta I ebe B 1• r ı ı· 1 ... 1• verıleceklerdır. Komısyonun bul 
kararına göre perakende fiyatlar-

da ucuzluk. s kuruş kadardır. g e 1 e c ek b afta 
Halbuki evvelki tetkiklerde 1 O -

ı ı_ ~uruş ucuzluk temin edilebile-. fa a ı ı· y ete De ç ·ı y 0 r cegı zannolunuvordu. 
Knsaplar, ) arın ::emıyetlerinde 

toplanarak canlı hayvan fiyntla
TJnn göre toptan ve per.;kende 
satış fiyatını, piyasada tahavvül 
vukubuldukça derhal tesbit ede. -
bilmek için bir formiil bulacak -
!ardır. 

Ayrıca Murakabe Komisyonu 
da bu hususta tetkikat yapacak, 
bu suretle piyasa, daimi kontrol 
altında bulundurulup, tahııvvüle 
göre ete fiyat konacaktır. 

Gıda maddeleri 
Cıda maddeleri üzerinde tet

kiklere devam edilmektedir. Mu
raknbe Komisyonu, bunlara da 
yakında fiyat tesbit edecektir. 
Tetkikler kısa zamanda bitirile -
cektir. 
Cezalandırılan muhtekirler 

Murakabe Komisyonu dün ih
tikfu ~uçundan yakalananlar hak
kındaki tahkikat evrakını da tet
kik etmiş ve muhtekirlcri dinle -
miştir. Bunlardan, Çarşı içinde 
1 O kuruşa aldığ1 makarayı 12 ,S 
kuruşn satan bir esnaf, bu hare ·· 
keti ihtikar teşkil etmediğinden, 
serbest bırakılmıştır. Evvelce hak 
ların:l.,1..i tahkiknt ikmal edilip 
Üsküdar Adlıycsine verilen muh
lt·kirlcr, yirmi beşer lira para ce
~asma mahküm edilmişlerdir. 
Bunlnr Kadıköy Moda cadde -
sinde ilya T odori, Bahriye cad -

Üniversite Rektörü 
Birliğin vaziyeti hak
kında izahat verdi 

Milli Şef İsmet İnönünün hJmayc
leri altına aldığı ÜniTcrsitc Talebe 
Birliği hakkında Üniversite Rektörü 
Cemil Bilse!, dün bir nıuhaITirlmizc 
şu izahatı vermiştir: 

- Üniversitede bir talebe birliği 
ve her fakültede de bir talebe cemi
yeti kurulmak fuercdir. '18 maddeyi 
ihtiva eden talebe birliği ninmna • 
mcsi 5000 nüsha olarak bnstırılmnk
ta<lır. 

Fakiilteler talebe cemiyetleri için 
vfüiyettcn müsaade alınmıştır. Tale
be birllfrin in te;;kili için de, cCllıiyet
ler kanunu mucibint'e Dahili~ Ve -
kaletine muracaai ftiilmiştir. 

78 maddelik nizaınruııne talebe mil 
nıessillerile yapılan mütcaddf~ içti -
malarda :ılınan intıbalarla Univer -
site Heyetince karnrlaştırılıın esas· 
!ar dairesinde tanzim •e Maarif Ve
kiiletlnce de tasvip olunmuştur. 

Talebe birliğinin gekcek hafta i • 
çinıt• faaliyete geçl'bi!eceğfni kov • 
vctle ümit ediyorum. 

- Halkın şikAyeti-"\ ............................ 
Kirayı artbran ev 

•ahibi 
desinde ilya, Petro oğlu Koc;o. Nu?11osmaniyedc ~fe:ıgcnc so
Y ddcğirmenincle Yorgi ve Foti- ı knı ııııla li ııuıııarnlı evin bir o
dir ve hepsi baki.aldır. dnı;ındn oturan kat.veci Mehmet 

Öten, şirr llye katlar 7 lira nyiık 
Bugiin yine Od;.iidar Asliye vererek otunnnkta oldu~u odaya, 

Ceza mahkemesinde ihtikar su -1 <?V snhibinin bu de!n R lira iste
çundan 7 ve aym 30 undn da 1 diğinl, üstclık .c. elektrik ve ııu~'\l 
13 kişinin muhakemesi görüle - gl.'CC 11 de kestiği ni habor vere-

Fransanın 
dahili vaziyeti 

F ransa mağliıp olduktan toıt' 
ra Fransız milleti, anlllfll" 

ve sulh yolile memleketi u ~ ." 
rarla selamete çıkarmak ifiıdı 
umumi harpteki parlak muvaffa· 
lnyeti ve dürüstlüğü dolayısiJe ~ 
ziyade itimat ettiti Mareıal Pr 
tain'e bırakmııtı; Mar~ :ne"!" 
leketin beşte ikisini Alman ifgaÜ" 
ne bırakan bir mütareke akdet • 
mi~ti. Fakat eski müttefikine (<ar• 
tı donanmasını ve müstemlekcle: 
rini kullanmıya müsait herhangi 
bir şartı kabul etmemi~ti. 

Mütarekenin akdinden soad 
Mareşal, harbin sebep olduğu ı~ 
luklan ve ızhraplnn bir an eV'fP 
bertaraf ederek F ranstzlan, ~ 
altında bulunan Te bulunmryaıl 
yerlerde normal bir hayata ka • 
vuşturmıya ~hşmrşm. Bunu tr 
min için Almanya ile müzakerele# 
cereyan cylemi~tir. Hakikaten ~e
kiz milyon mülteci, yerlerine 
gönderilm;~ ve iki milyon FranstS 
esan hariç, ordunun kahil' 
üç milyon askeri terhis edile~ 
evlerine iade edilmiştir. İaşe ıı • 
leri yoluna konmuştur. Mareşal, 
yalnız. Avrupa.daki ana memle· 
"etle değil, müstemlelrnlerdc da· 
hi tabii hayatı iııdcye çalı.şmı~tır• 
Şu kadar var ki, İngiliz devlet •· 
damlarınw mütnerke ahkıirn1 • 

na itimat etmiyerek, Akdenizcle 
Merselkebirde ve Atlantikte ( D• 
kar) da bulunan Fransız filoları· 
na va:r.ıyed etmek tetebbüsüncl• 
bulunmaları ve General el• 
Gaulle'ün Fransız müstemlekele· 
rinde Mareşalin aiyasetine muh;k 
li( bir baıka hükUnıet kur~ 
için taraftarlar toplaması, mus k 
temleke İflerinde Mareşali ço 
mü.tkül ute't'kide bııakm-.~. 

Bir taraftan Fransızlar ile ı,e.r 
ber terhis eclilen Ceairli, T..-
hı n Faslı ,.m binlerce yeni as· 
kerin, e.krine döndükten .anr9 
iJ bnlamamalan ve mevcut ~ 
rio. terc:iban Fransa askerle~ 
verilmesi, yerliler araamda tda • 
likcli bir cereyan uyandırmqbr • 
~ Fransamn asırl-!

danberi çalqarak meydana ~
diği dünyanın ikinci büyük rrı~ 
temleke imparatorluğvnun, efirt• 
den çıkmam&SJ için her çar~ 
ba,vunn~ bilhassa sağ 
bulunan Bafkumandan ve Hat -
I biye Nazın Gen~ai W~~ga~ 

fimali ve orta Afrikay~ gonclj. 
1 miştir. Bunda mareşalin mu~. 
ı fak old~ ıimali Afrikada ~IJI" 
ci bir Fransız hükumeti kunnıY9 

k d 
. .. .

1 0
1,.ıı 

nüfuzu ve u retı musaı r-' 
bir kanun vardır. O knnunda kadar ıeyler yüklemek doğru de- ~e knldırılmıştır. k t 
Matbuat Mudüriyetinın vazifesi, g~1·1dı"r. M-ele bir def .. y nlı bir D"J ·ı · da Offill aDJ 

h · ..... ı encı er l"lne mey na salahiyeti, bu gibi istihbarda aız. çığıra girmiş Lulunuyor.:t 
olduğu mevki vesaire gösten1miş- Mustafa Kemal Paşa, Tnhntsız çıktılar, fakat yine yakalnn-

cektir. rek ~iluiyet etmektl.'dir. 
ı----------.---- Ilir lı ı a, 1 ali vakti yerinde bir 
l Küçiiklerin \'atan duygusu nilc için belki halın sayılır bfr 

Küçük oldukları kadar ruhla- para değ4ldir. Fakat J'.:'l'liri bt bir 

buradaki Ba.tkumandan Gene 
Nogucs'in ,imdi (Vichy) ye··"~ 
lip Mareşal ile istişare ve nıu:ll' 
kerelerde bulunmakta ol~ 
dan anlatılıyor. tll' 

tir.> olmuş r;ibi yerinde kıpırdıyor, 1 mıya başladılar Korgeneral Artu !ıkal 
Daha bir hayli zöyledikten son- Sonra 0 tok, amir sesini duyuru- ı İstanbul zabıtasının ciddi takibine dün itfaiye müdür ü-

ra, şu neticeye va,.ıyor: yor· 1 hedef olan dilencilerin arkası kesil - ., d l , d 
_ Yeni bir şey yoktur. Ben - _·_ Şükrü Beyefendi diyor, miş gibiydi. Son g ünlerde yine ıeh- gün e meşgu o, U 

deniz onun için böyle bir k3nu- hk k 1 mış 'bir şeyin ı inıizin muhtelif yl•rlerindc gorünmi K 
nun heyeti umumiyesinin ademi ta tı v arara abınh k d • r ye başlamaları üz.erine altıncı şube Örfi idare Komdtanı orge -

yanlışlıgından a setme og u memurlan fıuıli,·ctc ....,..ınlcler ve J Al. R A t nk 1 d .. k b 
'
.. .. kl"f ,.,.. mi> v• • ~ .. -, " nera 1 ıza r u a un sa-

a u unu te 1 eGıyoru degıldır.r .• . .. • dün bunlann elebaşı!~ırındaıı 4 kişi- ı . . . . 
Yeni bir şey yok mu} .. ilahi Bir lahza ıuren bır aukun... yi )·akalamı !ardır. Uzerleri aranan bah aaat 1 O da Fatıhtekı ltfaıye 

ateşli hatip, yeni bir şey yok m•.:} Müzakere devam ediyor: bu dilencllerden ~5 lirnya yakın pa- Müdürlüğüne gitmiş ve saat 1 3 e 
Kopan bir kıyametin içinde - Mustafa Kemal Pa~a madde- ra çıkmıştır. kaclar mc.şgdl olrnıştdr. 

yiz.. 'Je biz. taaa İLmİr etrafında leri reye koyuyor: Tramvaydan athyanlar 
kurulan ilk cephelerdeki hizmet- -· Müdürü Umumi beş bin Seyir halinde bulunan vesaiti nıık- ik tısnt habe.rlerh 
lerini c;ok iyi bildiiimiz, milli kuruı aylık, altrnı" bin kuruş se- Hr~en athynnlar ~on zamanlarda 
mücadelede ilk lcur§\lnu atımlar l"k Kabul edenler ellerini kal- gıtt.ikçe artmı"br. Rır hafta zarfın-

kd• 1 • d ne 
1 

• da 350 kişi bu yüzden para cezasına hıgiltercden gelecek mani
fatura eşyası 

arasındaki. daima ta ır e ya e- clmıınl çarptırılmıştır. 
dilecek olan gayretlerini dilimız- Eller kalkıyor. ~-=-------------
den düıtürmediğimiz bir &enç Fakat ıimdi ~üşünc:biliriz: Mat Onı"veraitede • 
meb'ustan, hiç beklemediğimiz. buat ve İıtihbaut Müdüri.i Umu- • İngiltereden gelecek olan 5 00 

bin liralık manifaturanm t 00,000 bu sözleri hayretle dinledikten misinin aylıiı dli liradır 1 
ıonn. kürsüde Yunus Nadiyi ama, bu işi deruhte edecek 
gördük: zat, mutlaka bir mcb'us olacağı 

- •.•••• Hepiniz. dıtandan için, meb'usluk tahsi~tı da vnr. 
selenler, istihbarat vesaitimizin Haydi onu da ekliyelim: l lepsi 
noksanından şikayet ediyorsunuz. 150 lira eder. 
Bunu münakaşa etmek abestir. Hesap budur: Ayni znmanda 
Böyle bir te~kilatın fstnnbul hü - Müdürü Umumi olan bir meb·u
kumetinde mevcut olduğuna ge· sun topu topu eline geçen ayda 
lince; zannederim bu, yalnız 150 lira. 

(Devamı 11ar) Matbuat Müdüriyetinin mcvcu -
diyetinden istidlal edilerek veril
miş bir hükümdür. Çünkü onun -,4 .. ) Şimdi de Matbuat ve Is
içinde öyle bir şey olmadığını tihbarat Müdiiriyeti Umumiyesi 
herkesten evvel biz biliriz. Elde dojrudan doğruya Baıvekilete 
bir matbunt ve matbaalar kanunu · merbuttur. 

- Allahım, ne garip tesadüfi dedi, 
akrabanız mı? 

- Hayır •.• Seyfi benim dostumdur. O 
dım. 

- Şımdi nerede kendiıiT 
- Şefkat mi? 
- Evet. 
- Bizde misafir. 

Şefkat sizin uzaktan filin 

münase~Ue Şefkati de tanı-

- Aman işte buna sevindim. Ne zamandır onun adresini arayıp du-
ruyordum. Veznccllerdeki adresini de kaybetmiştim. Şefkat ... Aman ya. 
rabbl... Kard~lm gibi severim ben onu... Ne zamandır biribirimizi 
kaybetmiştik ... Ne garip tesadüf ••• Ben sizin meltt.ubnnum yazacnğım 
da ... Fakat nasıl doğdu içime. •• cŞe!kat> vı cHastabakıcılık> kelimeleri 
yanyana gelince... Çiinkli ikimiz de hastabakıcı olmıya karar vermi~ -
tı1t. Beıı daha cvvcl başlamıya muvaffak oldum, o ne yaptı, bilmiyor
dum ı. Çüı kü ben Samsunlara filin da gittim. Demek o oğrqıyor hi. 
la ••. Şımdl kolaydır ..• Çok ihtiyaç Tar •.• Alırlar... Bil eydim tavassut 
t'denfım ... Aman yarabbi. .• Seyfi Beyin nişanlısı ha? •• Fakat ... 

Hemen canlandım: 
- Baksanıza Hemşire hıınıml dedim, Şefkate mektup yazarsanız 

ı:lC'yfidcn sakın bahsetmeyiniz. lUz onun geçirdiği ameliyatı Şefkatten 
gizlıyoruz. 

- Gizliyor musun112? 
- Evet. 
- Ben de bu fcllketi dfişüniyordum. Demek Şefkatin haberi yok. 
- KaUyen ... 
- Zavallı kız. .. Gözlerim doluyor ... Birdenbire o kadar fena oldum 

ki ... Fakat bu ondan ne zamana kadar gizlenir? 
Kız mendllile gözlerini kuruladı ve oturdu: 
- Peki ... dedi, şfiphcsiz .•• Haber vermemeli ••• Mektubunuzu bitlre-

1Jm ... Emanetçi bekliyor ... Affedersiniz ... Yordum elzi ... 
Hastnbııkıcı mektubun selim kısmını da yazdı ve hnfüçe ıııçradı: 

Hukukçuların albümii 
Hukuk Fakültesi son sınıf tnlebe

leri, profesörlerinin de fotoğrafi1c
rini ihtiva e(len biı· albüm tertip l't· 
ıuiye karar verııılşlerdir. 

Ankara seyahati 
Hukuk Fakültesi tnleb<>leri bayram 

tatilinden isilıfaıle ederek Ankarndıı
ki hukukçu arlmdaşlanm ziyarete 
karar veı·mişlerdlr. 

Fakülte dekanı All Fuadın riya
setinde gidecek olan talebe heyetine 
Aıılmrada, Adliye V@klli Fethl Ok -
yarın da bir ziynfct vereceği hnlK!r 
alınmıştır. 

Bö.giik 111illi roman : 42 

liralığı İstanbul piyasasına tevzi 
edilecdttir. 

Dünkü ihracat 

Dün }00, 000 liralık ihracat 

ynpılm~hr. Gönderilen malların 

en mühimleri de Rumanyaya pa· 
muk, Amer~aya tütün, cenubi 

Ameri!caya fındık ve İsveçe deri 

teşkil etmiştir. 

Holandaya göoderi1e.n 1 00 bin 

liralık tütfrn mukabili ol:ırak rad-
yo ve ampul gelmektedir. 

lr:JIB-t~-~-l. 
Yazan : Ser11er BEDi 

• 
- Ay! dedi, yanlışlıkla kendi izmanıı attım, cSnb:ıhnb yazd!Dl. 
- Benim ismim Turgut Şevket, Sabahat Hanım. 
Kız imzamJ attı, zarfı yazdı ve lmptldr, "'ndcn e'in tari!inl aldı ve 

odadan çıktı. 
llektobu emnneiçi.)e verdikten scınnı tdrnır geldi. Ben çok yorulmuş-

tum. Sabahat başımın altındaki yıırtıklan düzeltti: 
- İstirahat ediniz, konuşmayınız artık.. •• dedi. 
- Biraz oturunuz, dedim, dini eneyim, ağır ni:•u konuşunn;. 
Alnımın üstünde, sanki yarım daire 6cldinde bakır bir ltoşnk vardı. 

Gözlerim kendi kendine kapanıyordu. Uyuya kalın~ 
Epey zaman sonra gözleıimi açtım. Sabahat oturuyor, 

yordu. İyice dinlendiğimi hl ettim. Sabahat yüzüme baktı: 
- Rengin~ düzeldi, dedi, iyisin iz.. 
- İyiyim. 
- Gördünüz ya, sUi yalnız, hır akmadım. 

gazete oku· 

- Teşekkür ederim. • 
- Hem biras daha konuşmak ist:iyordtı~ sizlııle, Şefkate dair. Ben 

on bel ~ün sonra İstanbulıı gidcccğ im. Onu nasıl göı:ebillıin:ı. 
- Fakat pılımı bfüyorsunuz, değfl mi? 

niz 
- Evet, evet.. . Biliyorum. Kat iyen bu balii açmam ona •.• Jsterse-
sizden de bahfıetmem. 

kahveci için biı Um bir- (meblağ) 
rında büyiik vatan duygusu taşı- ı dır. Aliikadarların n:ıznn dikluı-
yan Cöztepe kız orta okulu tale- tini ccllx?deriz. 
belerİ, ders teneffüsleri esnasında •..;;,;,;,;;;,.;; ___________ .; 

---~--------------bizzat l3'1ptıkl:ırı muhtelif cinste- 1 
ki ( l 32) parça . eşyayı, .. Y.~rt I Miihendis 
hudutlarını bekl••:en buyuk- 1 

Marepl, Fransa sukutu_n • 
yalım askeri müdafaaıuna kiE
yetaizliğinden dciil. ayni zaıoaP" 
da buradaki rejimin sakatlığıP
dan ileri celdiği kanaatinde a,.: 

talebelerinin çayı lunduğundan, ıaiihiyet ve luı• 
veti, devlet tefi elinde topl~ 
ve partilere bir nihayet v~ 
lüzumunu lüasetm .. ti. Ba ~ 
kendisine, S.ıvekil Muavini .~~ 
ınatbuat, rad•o ve her ~ 
propaganda ve neşir "1erini .~ 

le-.rine gönderilmek üzere ait Mühendis me~t~bi tat~lerfn.in, 
olduğu makama teslim etmek 1 ha~ılatı askerler;mıze kı~lık hedıye 
surctile hamiyetlerini göstermiş- ! almaya tahsis edilmek füı:er~ teı1.ip 
leıdir. ı ettiği çayda 170 lira toplaıımıştır. 

IG.. .. . ... ozumuzun gör düğ~ 

Suçsuz muhtekirler(!) 
Dıin ak~uın gazetemize geleR lw vadisler ara8nıda biri1 i wk garip 

bı•ldıık. Ha ·adia şu : -ntulıtekir arnnuva ('lkaıı rmmıurlıırdan biri 1\aJXl.lı· 
rurtıdıı <lolnştrkım ihtiyar bir mrı.ka raeı.(.z dn ıırirmmş. Fiyatlr.rı tetkik 
efmiş ; bir de bakmış ki ndam 07t ktU&ı{a nldıtfı 1.1rıkaıcıyı oıı iki 1;t,çuk 
kurııfıı v••riyor. llaydi bakalım mtr/ıll'.kirt.,- 11rtU111a_. 

Fi11<1t Mıınılwbıı J\umisyunu, iht.J.yıır satıcı:1ı dinlemiJ, ~k tabii or
fnrlu bir ilıtikrir /11idiscsi ıırıı-ı1tedifji lçfo 11(/rıı ı Brrlırnt bırrıkıııış. Hıı.tıı·
lııdııi•mu U•İ • t• yeçt i L //IT Z t/rı bir e:ııtııf 7,5 /,;1rr ,ı fi aft/ ğı yeıil bıberi bfrl::aç 
kurıış faı·k/a 1ıattığı içi ır ihtıkdr ıruçıındcın ı:11ka/a, mışfı. 

/lem 'fne111urları , hem de 1"Jmis ı•mv bı•ıılı ı(dt iısoaidım başka bw Ke
tictı ı·11nni11ım bıı gibi lıticliaelı ı· acabtı neden ltkcrru .. • rliyrır'! Bazı .,,,e
mıırlcı r c lıtikıi r:t ın ne oldıığtt ıı bilmiy11r[n,. mıl Yok1ıa jıwliyetleri-
11i i hat için mıı tfııku birlnt vakalııy ıp Komisyrııw ur::etmek ilıtiyacı~ mı 
dıı11ııvorl<ır? Eyer bıına birinci aebcp <imıl ol ıyorBa. onlara mufaual bir 
izalı ıuuııe lw :ırlamak la.;:ı m. /kfocl ~k dojjnı ise buna lu~ıım olmadığını 
tum ın etmek gerek. Çunkii bizi muh.lvkirlerhı çoyalması değil, aza.lmaSt 
mımınmı eder. 

SANVER 

Jinyır, benden bahsedersiniz onn ... Scyfiden bahsNlersiniz. Du 
hastane<le olılub"llllUZu ondan gizleme yiniz. Biz onn Sey:finin iki bacağının 
k iluıi:ini sôylt'<lik. Siz de buııu söy !ersiniz. 

- Nasıl? · 
Şefkatin buralara kadar gelme sinden ba~lıynrak 

Sahnhate anlattım. Beni hayretle ve dikknUe dinledi. 
bütün hikayeyi 

de toplıyan Laval, çok biiY
hizmet yapmıflı. ~~ 

Lanl; bu iti bitin:liklen IU". 

kendiai ele vaktile pa~ ad~ 
olduğundan, çekilmesi ~ 
yonlu. Biitün bir rejimi yıkhi"" 
dan, ~at Ye menfaatleri roi!Jl.r 
euir olan1ann en fiddetli kİll .,. 
husumetleri l .azalin üerinde ~ 
meri&üz etmitti. Mare.tal Petai"' 
artık vazifesini bitirmis olan ır 
val' e yol •ermelde, dahilde P~ 
tij ve )Öbretini bir kat daha s-

f lamlathrm11tır. . . , 
Mare,al, yapbğı bu deiqik~ 

ğin, Almanya ile yıdı:lapna ve ~ 
birliğini müteessir etmiye~~ 
ve yeni Hariciye Nazın Fland~_. 
bu itlerde hİ2met edeceğini. il"''-:_ 
Hitlere gönderdiği resmi ~ 
lupta, hem de Fransaz mil! t' 
neırettlği beyannamede tasrih e 
miftir. 1 

Muharrem Feyzi TOG> 
!nıııınıınıınııııııııınııtııııııııııııtııuııııııuııi 

J Vecizelerin Şerhi i 
=i°ttlflllltf"ltl1U"IUNHllU&ntUhU111ttM•Hlfll( 

Öyle zincirler vardır iti 
u,;aktan altın ııibi pcuı/J~~; 
oıtları taıır•anuı lr.urpın ~ 
6i oltrlopr, h•l• kutrf 
İ•tedifin;ıı pn demir ke•i/if • 

SCRfBE 

- Ah! Jetli, neler duyuyorum! Haberim olnından, benim tanıfımıla 
lıeni ne kadnr a11ikadar eılcbHecek bir facia eercraıı etmiş! Kulaklarıma 
inanamıyorum... Seyfi! Bu yatakta yatan znvullı genı; 7.ahit! Şefkati 
Benim bir tek hayat nrkndaşıml Rir tek! Runn enıin olunuz! Ah, ne ka· 
daı· lyi bir kızdır, bilseniz ... Ben hayııtımdn bu kadar temiz bir kalbe bir 
dahn t' adüf etmedim ve ctıniyeeeğl mi de biliyorum. Şimrli ne kad:ır bü
yük lıiı- sevinç ve ne kadar büyük bir keder içindeyim. Seviniyorum, çün
kü Şefkati görccci;rim ve Lir hazine ye kavuşacağım; kederleniyorum, 
çünkü kardeşim kadar sevdiğim bir insanı felaket içinde bulacağım, ona Altın ":afesteki ku!I oıls:ıli· · 
yalan EÖ.)lıycrck teselli vermlye çalı şacağım. Ne harikuliul"' bir kızdır, Yalnız insanlarla kuş arası.ıd~ 
ahlükı da ;ru:r:ü ı::ibi güzeldir. B i ı· kere sevmesin, itiıuat etmesin; severse, azim bir fın-k vardır. Kuş o • ... 
itimat l'dene kendini parçalaı·, feci l'dcr. Öyle bir klzdır. Haber alaa, tın kafese kendi ihtJyarile _!

1
• 

vallahi, Seyfiyi bu halinde de se\·er, olüneiye kadar ona sadık kalır. mcz, in!Bn ise, müzehhep hıılYdi 
- 1''ııkat siz buna taraftar mısınız? rınm esiri olnııık, halkalan ~r. 
- Yok, hayır.. . Gnyı i tabiidir . İkisi de bcdbnht olur. Unutıualı- boynuna tııkıır. Beşer h 

11
• 

dır Şefkat. Ah ben llnu bir görsem çıık tescili edebiliıinı. :ııetın bir kız- Daiınıı bulduğundıın fazla~! ır 
dır. Asker kızıdır. Babası bir knhı amandı. Bnlknn Harbinde öldü. An - rar. Boyııundnki milzehhep zınc r: 
nesi de ild sene sont"B siilere ömür ..• IJ ede ueı"ltberıfik •.• Şehit kızı oldu- ağırlaşır, g{ln gelir, ondan ~nl 
ğu için meccanen tah!;il giirliyorrlu. Ne çalışkandı. Ne ~eerikli kızılı. tulmak !ster, fakat, blnbir ın iıt ~ 
Haıa ela ö:rledir. Buralara knılar gl'I mesine şaşmndım. Elinden her şey istikbal endişesi, rahat etnı~ irı· 
gelir. ikimiz de mektepten rıktıktan ~nra hayalın ne çilelerini çektik siyakı, nile dertleri, o zlnclriDJ J. 
Cidden pırlııntadır Şefknt. Anncnız İ) i anlnnıış. Alı, ne kadar üzülmüş-! aanıı kırdırtmaz ve neticede~ 
tlir, ne kadar utanmıştır Şefkat, kim hilir, lahmfn ediyorum, metaneti ol- Rousseau'ntın dediil gibi ıirı 
masaydı kendini lildiirürdii. Kabil olsa da bugün gidip onu görsem . .. O 'ı hOr doiar, fakat rün geçtikçe 
kad:ı r isti.rorum ki... ·L:c;.:ıi:;ırben:!J~d~l .:e:ı:a~re:.ıt~o~l u~r;.. ____ ,,_. 

( Deuamı var) 



artı ongresı FİKiRLER VE iNSAN LAR lngiliz filosunun 
Adriyatikte 

yedi &ekiz ıene evvel, bir sey-
yah kafilesine iltihak ede

te)( Sofyaya gitmiıtim. iatemi
)trek yaptıkları bazı aakarhklar 

Dün kazaların dileklerini 
tespit etti Türkler ( niriııcf Eahif eden devam) ve La martine ..... .. 

yapacagı ış 

!rıi.isteına, itiraf etmeli ki, Bulgar (1 inci sahifeden devanı) için yapılan muamelenin kısaltılma-
dostlarımız, bizi -samimi veya c- J{oca Kart:ıl kazası parti bı· sı, köyler arasında telefon hattı ya-
l•Yri samimi- mükemmel bir su· ı ııacının 2,5 lira tut.an elektrik parn· ııılınası, Kü~ükçekmecc gölünün yal-

sı bil · Od ı m ı ııız halkın istifadesine tahsisi. L · • · ·· ıı· · d v tette iz.az eylemi,Ierdi. bini ı k c . veı·cmı3".o~uz. İa abrı kı ı amartıne ın yuz e ıncı oguın 
O t ·bı d G d" M a e cndınıiz temızlıyoruz. ş u a· Beyoğlu halkının dilekleri yıldönümü, geçen salı akşamı, ts-

.. _ .~r! er e · oapo ın . Uf • darla da kalmıyor. ;\Ia~raf paramız b J O • · · d k 1 

...,f hukumet bafındaydı, sıyaset olmadığından köyleri dolaşarak 0 _ .'.\1ccıdiyeköyünde umumi bir hela tan u nıversıteeın e ut anmış 
~dilcodularma bir dizgin vurmak cakları da kontrol edeınıyoruz. Bır inşası, Hasköyde bir hamam yapıl- ve Ahmet Hamdi Tanpıntır türk
lernayülü herkeste vardı, buna sene zarfında biı· tek tcftış yapanın- ması, hastanelerde kilylülere pnvl • çe, Reşit Saffet Atabinen fransız
t-cınen, sesi gür çıkan her kaba- mış bulunuyoruz. Onun için lıülçf'ye tonlar ayrılması, haslaların iyi ol - ca konferanslarile büyük roman
day1, baıına çoluiu çocuğu toph- clc~tri_k v~ su masrafı ko!mak kafi ınndnn taburcu edilm<'meleri, Kasım- tik şairi anmışlar. Ahmet Hamdi 
., k I' f . dnrrıldır •··azalnrımızıı h~ .. ıı k"y o paşaya bir ikinci Belediye doktoru nı"n konferansını bı"r yerde go""ru'"p 
.. ara , milletin i ı men aah namı· c,,, • n. . • ""' v - verilmesi, Kasımpaşa deresinin ka-
rı. ( !) nutuklar irat ediyor, ba-

1 
f~~~~',~'.~ da teftiş ıçln yol masrafı palılınası, Mecidiyeköy ve Hasköyün okuyamadım; Reşit Saffetin kon-

1-n bu nutuklar meyhanelerde ta- ~ sivrisinekle mücadele mıntakasına feransı fransızca Stambul' da ila-
l>aılc d .. il h r d d .. k.T" Bu Rözler üzerine Vilayet Parti ithali, Mecidiyeköyündc ve Knsıınpa- ve olarak çıktı. Lamartine'i bize 
" ue osu a ıne e 0 u u- idare lle~·etı reısı İzmit' l\lebusu l 1 b" 
ıord · şadıı birer ilk mektep inşası, Galata· bir Avrupa ı kavrayışi e, ır 

u. Reşat ~linıaruğhı kii ı ıoiıye gelerek d b. k b" "' ·0· f k 
"""'"" azıılarn hitap C?tnıış ve şöyle dı.:_miş- a ır sanat mC? tc ı tesisi, ·•ıecı ı- Fransız fransızcasile ve bir - ür . 

~kamı:z:Jan ki· tır: yekoyündcki iki çeşmeye terkos suyu görüşile anlatan Reşit Saffet Ata-
':'------· _ verılmesi, Mecidiyeköyündeki Hami- binen, bir saatlik bir konferansın 

--
litlenen kap. ılar c - İki aı kadıışımın ııyııl noktayı diye suyu yollarının tamiri, Ka~mı-
- ışııı·ct ettikll'l'iııi l!:iiı·üyorum. Bıı· ılc- paşa dereslrıirı deniz ağzının temiz- dar çerçevesi içine Lamartine'in 

fa da ıudat nıeseleı.ınt• temaR <'dildi. lı•nmesı , Kasımpaşa iskelesi yanın • humma ve gal~yan dolu hayatını 
Üniversiteyi dolaııyorduk, mih- A ıdut mknınclıdlr. Bu, Partilinin duki b::ıı akaların yıkılat'ak burasının aksettiren edebi ve siyasi portre

"-•ndarlık edenler Bulgar talebe- l'ııl'tıyı• lıa~lılığırıın hir embolıidiıı·. hır hahçf' halıne l.{lltiı ılmesi, Kasım- sini sığdırırken, mev:ruunun ke -
Iİle bizi kat'İyyen temasa getir- Başka ıniie\yıılı•yc ılılıyııç yoktur. paşaya kadar otobus ışlcttiı·ılmesl, safetine, ifadesinin klasik vuzu
~k İstemiyorlar, her girdiğimiz Ilupdaıı s<ını a aldat od<'m~ işin.~n Okıncyılanının ağnçlnnclırılarak bu - hunu feda etmem iye muvaffak ol 
Oda arkamızdan k"ılitleniyor ve 0 • j dahn fnzlıı :.:u\'H•lk yapılncagını tı • rııdu zırnatin mcn'ı, evvC?lce konul. k I h 1• .. 

i il mu .. f. Bu mü emme u asa, gu-
~•la 1 tk"k" b"tt"kt b ın t e• yuı uın ınao;ı kurarlu~lırılaıı lambaların Ka- v 
~ rın e 1 1 1 1 en sonra aı- Y ı nm<;rafıııclıın lıuh«ı·dcn ııı kn · sıınpaşa, Hasköy ve Galatnılaki yer- nün ihtiyacını sava bilmem için, 
• odaya g.-rerken Ön kapı ihti-

1 
° b · L ı· .. t'" d yenı'den rrı I -... • < aııım l< clluımınde haklıdır. Bu se- lcı ine bir ı:ın evvel asılması, Kasım- enı amar ıne us un e 

~ arrı a açılıyor, arka kapı yıne ııckı lıutı;f'lı•ı ımı:r.dc fıı.zhılık vardır. p:ışuılu yokı;ullara y:ırdıın kolunun araştırmalar yapmaktan kurtarı -
rınutat kilitleniyordu. 1 Fakat lmrıuıılıı da kalırınııyacnktır. ycıııdcn ksisı, bekçilerin sık sık do- yor. Bazı notları ''e ş11iri11 eser -
Tabii merak bu; sordum: Sıze vaudt•ıiıyoı um kı. elınıızdckı lııl- ı laşınııları, birden fazla kıracı bulu- !erinden toplanmış par_salnrı dos-
- Muhtelif cins talebe var, tün paraları snrfodeceğım Bu yol- nan cvlerın kapılanna birer lamba tumun müsaadesile konfcrnnsın -

decfiler, Türk dostu, Türk düşma- cl;ı katıy.ı-ıı tu ,..arrufu ı.:ıtrniyccPğlm ı I koııulıııa~ı, Kiil'.'lthıınc koylülcrirıin a· dan makaleme alıyorum. 

Peyami SAFA 
-------------

evham veya blöfler, en kolay ve 
en tesirli olarak taarruzi keşifler
le anlaşılır; bunları gizliyen esrar 
perdezi. taarruzi keşiflerle, kuv
vetli yokl!\malarla yırtılır. Bu u
ğurda, belki. kaybolacak birkaç 
tayyare, birçak küçük harp ge -
misi. birkaç muharip insan. harp 
gayesi yanında k:ıbule layık fe -
dakfırlıklaT sayılır. 

kabul ediliyor. Hünkarın yuzun - kat oraya giden yalnız a}·akları, 
de cerkekçe bir enerji ve derin yalnız vücudüdür: kalbini burada 
bir hassasiyet ifşa eden çizgiler>. bırakmıştır. Sade bize değil, ken
cF akat heyhat! Onu bekliyen ka- di kendisine de kavuşmak için 
ranlık istikbııl bir düşünülse .•• >. son ve tek arzusu Türkiyeye bir 
cEğer Sultan Mahmut hakiki bü- ! daha gelmektir; bıınu da yazar: 
yük adam olsaydı, taliini deği~ti- c Ruhumun temayülü hep o ik
recek ve kendisini çeviren kaderi !imlere doğrudur. Muhayyilem İngiliz filosunun bu defa yap
yenecekti. Fakat henüz vakit kay hep 0 göklerden ve 0 deniLin su- tı~ı yoklama veya taarru:ı:i keşif 
bolmam.ış~ır. Bir millet ölmemişse yun dandır; felsefem hep 0 ışık- gÖHtermişti~- ki, Ot~anto kanalın
o~un d~?ınde, ~illiye~inde öyle )arla ayni kaynaktandır. Allah ~n tcvchhu":1 edılen !11aynler 
bır enerJı ve yenıden dırilme cev- d b . d k " d daha fazla ) oktur. T akrıben 70 kılometre 

ora a ura a ın en · ı-M• d I b k 1 
heri vardır ki becerikli ve kuv • .. . .. b · · orada "ıh ti 

1 

genıı!)ıgın e o an u ana ın veya • gorunuyor: unun ıçın • . b - . . 'il · 
vetli bir deha, onu kımıldatabilir 1 k -ı 1 • t"ıvorum » gcnış ogazın ıkı taraf sahı erın-

. yar ama ve o me : ıs , · d ··d f 1 k 
a~ılıyabilir, tazelcndirebilir ve şe- 18 , 8 •t · vr. ümit- e mu a aa topçu arı yo tur; 

., onun serv( ını d ·r 1 · · ·r d k 
refli bir istihaleye götürebilir· I . . I t B' t k ı · ·ar• varsa a, vazı e erını ı a c ece • erım y1<mış ır. ır e ~me ı v • M• ı• . • .. 
fakat Mahmut yalnıı kalbile bü - 1 1 b 1 S d . u 't J>auıya 1 halde degı ıerdır. Kanalın. duş -

s an ıı . a razaın "e~ı v- h ·ı · f d 
yük adamdır. Muharebe etmek mektup yazıyor: man arp gernı en tnra ın nn ge-
için "özü pektir de, hiikümran çilmcsi esnasında üstlerine atıl -

.. «Türk !erin doğruluğu ve Tür- 1 1 d 1 J olmıya ve hnmle yapmıyn gelin- malan i'ı:nmge en eniza tı arı, 
kiye ıçın b•·:ılediğirn derın dost - hücum botlan ve t:ıyyareler yok-

ce. iradesınin yayı gevşiyor Akı
beti m· olursa olsun, taı ih ona a
cıyacak ve onu tebcil edecek. Bü
yük işlere giri ti: anladı kı, milleti 
istihale ctme8eydi ölece~ti. bnl -
tasını ağacın C.ilii dallarına vur -
du. F akut bu gövdeden sıhhatli 
ve gürbüz kalan bakıy•') e hayat 
vermcsıni bilcrncdı. Kabııhat o -

hık hissı bona. onlar.ı sığınmak tur. Şu halde, gayriihtiyari bir su-
karurını v~rdirdi.:ı> b . +ııl hatıra geliyor: Aca a bu yok-

Ilı, komünist, fa,ist, bunların te- nrırtlıyoıuın.:ı. razı taksit lı<'ıldlrrtnin uı:ııtılınası, 
- l · T - k Tarih 1833. Lamartine 43 ya- nun mu? i"..annederiın Yeniçerı· ~•hürat yapmalarına herhangi bir l'aı tl rcıslnln hu sozlrrı alkışlaı la ı nıuscvı mucııııeııc crıııc . ur memur- l . 1 b 1 

Vezır. Hıinkara arıediyor. lra- luklar. hiçler neden şimdiye ka
rleı şahnrw Rnbıalı tercüme kale- dnr keşfedilememiştiri' Bostan 
mı hulefa~ırıdan Ahmet Vefik E- korkulukları karşısında duraklı -
ft>ııdı, Halıncı çiftlıüıııin satın a- yanlar gibi s:ıdece uzaktan dü -
lınmasına ve Mösyö A. de La - şiinmekle. böyle bir geçmek ha -
ınartıııc namına ferağ edilmesine rcketıne tı-vcıısiil edilince, başa 
ntf'ınurdur g,.lect•ğ: tevehhüm olunan zayi -

16 50 hazırnnının ilk giinü nttan ürkmekle vakit geçirilmiş
l\fösyö ve Madam de La martine, tir~ q-dise çıkarmalarına sebebiyet kıırşılanrnı~tıı. l:Jm~ka 1111 talı·u ıılma-

1 

l:ırı ıtlınma"ının temlnı, musevılere sındadır. Mayısın 20 nci günü erın i gasına nı'I et e, geri kalan 
"ennek istemiyorum. dığııı<laıı huLçe fasıl fasıl okıııı.ı ı ak Tu rkçc konuışmal:ırının lıntı ı lııtıl· onu bi7e getiren gemi lstanbula 1 iş:. hiçbir şry ~cğıldi: . mnhçup ve 

.\<11-tfo tmwıı, oıluııınuştur. ınıı•· ı . gırınce, her taraftan, şaire ~onra- kor A:~upıı, urkt•klıgı Vt! atal~·lı· 
t.ı.ı'.im ve şııkrnhlarını a rz içın Sul
ıan Mı·cıdw hu,,uruncl:ıdırlar. 

8 Bu ırnrı•tl<! ı>Rkl ıdarc hrp·tı lt)ra Bc~ikta!jlıların dilekleri lan u satırları yazdıran tabiat in- le bu ışı kolaylaştırıyordu. Gıızd 
....... ;,. zaaf alameti i 1 ı ı h 1 r j f ti k Jd Lamarıınc. st•nelerce sonra ... -------- 1 edilnı ş <ı ı.ugunı an ınu lı• 1. kııım- lloyrettın iskf']f'ı;ındeki umumi tıhaları sagManak halınde yağmıyn ırsa ar açırı 1• 

ı d k ı ı ı ı ı kendisine ihsan edilen bu mali -. . · :ır arı onı:ıe\'t• v:ıııı arı ' 1 c • ı·ı ·ın, mı•eıurıın tanzimi, rııC'klep vr ı;üt ç.,. b::ışlarrıs,lır: Bakıslarını tabıat muhitınden. 
Y h tt b hsedıyo ok nn ı a 0ıu•ılmıştı • 1.irnenin ınmnetı altında kalma -ıne o seya a en a • u rns n ,., ' ı . rukları dispan Hine bir bin:ı inşa~ı. Tiirk milletinın ruhundakı man-

1'\ını. Şerefimize bir ziyafet verili- İlk olaıak fJpvkrı1. lı:ılkınm dlll'k· ı B"şıkl:ış stadı cıvarınn ve Kuruçeş. cAlla lı ve İnsan, diyor Lnmar- m::lk ı ıer gibı. T•irkiyr.yi dünya-
)ordu. Büyük salonda bir takvim lerı okunmuştur P.ryk•ı:r.lul:ınn ya. nıPye lıin•ı umumi helü yapılması, tine. tabiat ve sanat, yer yüzünde zaraya, duygu ve irade kaynak • nın bütün Tiirk diısmanı tarihçi
"'ılıydı. Bu takvim, ihtiyat Zabit- pılın:ısırıı lslc>ılıklr•rı ılılı·kJ .. rııı lı:ışlı- Ortukoy deresinin l• miıleıımt•sı, or beşer gözüniin seyrcdeb;leceğı en larına daldıran şnn, ıiç çı•yrek u· lNınc· karsı mud<lf..ıa mahiyetin -
lerj Cemiyeti tarafından daiıtıl- cahın şunlıııdıı. bı nwktqı ve _l~k ~nı·ktcp imtih:ın U· harikalı görünüşü bır arada om- sır sonrn Pierrr Loti".re ayni ılha- dPlcı meşhur Türk t;ırıhini yaz -
~lflı ..• Kartonun üzerinde, milli Bir ço<"llk lı:ıkııncvı , hır luıstuııc·. ulk·rının tııdılı, ımtıh:ıncl:ı muvaf ya koymuş veya orada yaratmış· mı veren milli fazıl<•tlerımızı mı tır 
hiaterimizi rencide edecek haritalı hır ı;ılıhı ııııılııt olınııohılı, lıa~taıw, r.ık ıılıımıyan lu)(•bclelr1n bı~ ı;"n\ı<O· tır İradem haricinde bir çığlık şöyle v.ldetmiştir: Boyle do:dlar nerede şımdı? 
"et ·ı· b. . d ~apılıııcıvn kadıır ınutLhıı'<ıHs dıık ., kuklard:ı dolaşmama aı·ı ıçııı me le ltop··rdım ve N~ı>olı körfezi!~ o~ 1 k 1 ı. il l 

ems! ı ır resı?'1 var ı. torların lılç ulmıı:r.s:ı ı;; ıcıind .. hır he hiç olmazım ~arniııı ı;ıfatll<' devam u u « nsnrı ır ·ı o ara.-. ını el o a - fiirk "<"nı<• mı ve Türk rulıunu 
~ M.arıf Nezaretme mensup bir Bf'ykıı:rn gı 1ı ıı·k hılku hakmııı;ı, bır !arının tı·mınl, mcktcpl!IPr" hlr ornek nun butün füsunı:nıı ebediyen u- rak, benim fikrımce Türkler bii- bu kadar <lt•rıııden sevcbılmek 
•t, devrilen çamı yerıne oturt- uıııuml lwl:i lıışaı;ı . Hl•ykowrı sıtıııu cıııı~c.: gi~·dırı!nıcMi. nc~ktaştu bir nuıtuın: hu ihtişamlı ve şerefli yiık imparntorluklarının but un ıçin l..amartını: ve Loti kadar ro-

Hususılc Taranto ve Sardenya
dn Halynn deniz kuvvetlerine vu
rulan clarbelcrin alrnbinde Adri
yatik denizine girmek vacip ol -
muştu. Şüphesiz. bu defnki hare
ket, yoklamadır: fakat lngiliz 
Akdeniz filosu daha şimal taraf
ları da ihmal etmemeliydi. ıtalya 
ile Arnavutluk arasındaki deniz 
muvasala~ı. Draç taraflarında da
ha ehemmiyetlidir. Herhalde Av
lonyayı bombardımanla iktifa et
meyıp. taarruzları arttırmak la -
zıındır. 

1 1 t !! kıl k k 1 k "' Arnavutluktaki f talynn kuv-
'-'ak i&tedi: ınuc:ıclc it· lıuılutluı ı ı~·ııır ulınııııı><ı. lı~c tesısl. m<•mur çocuklarına \apur- ı topluluklıı herhangi bir şeyi mu- kavimleri arnsında bırıncm ve en ıııantik mı. voksa, Avrupalıya 

- Ne yapa1ım, dedi .• büku- Anadolulılsaı ıırlu Kuı; ıhu batuklı '.ıı ~·a~~ an enı. atın f'me · . memur ayesc eıme . }'ll!~tı ışa ar~ı .~ay lıyakatlısıdirler En asaletli ka. kendını bu ölçüde Rt·vdırebilmek 
'*'et zayıf, bu nevi tefekküllerin ğnıın kuıutulıımsı. Aııadoluhıo;:ırnırla 'r ll"kff ııılclerınr de tcşmllı, Aı:na · gısı7lık olur.». cEger yer yuzune rnktere onlar sahıptirler: ct-saret· ıçııı t'ııkı Tlırkiyc kndnr şarkl ı mı vetlerinin sağ cenahlarını şimale 
~ır propagandalarının önüne bir ııll'kl•·µ ln~a,.ı, knyluvı• Hırrlını c- "ııtkoy. Ucbr·~· Reşıktıış "'·nıtlt•ı ının ı bir knf'cikfl'n fnzla göz nlıııamak lcrı söz öliirmc:I'.' dıni ıııcd ı•ni olıııtık laı:ımdı i Nı· bırı, ne dl'! Ö· doğru geri çekerek. cephelerini 
t~ın· ılılıncxı, Po\•1117. "''\lıııılı•k1 ılk ıııck- uık'<·k mc,•kılcrınc tcrkos 511yunı n d" k b d g . ' ' doğu cenup ve cenup tarafa tev-

~e 
ıyor. ••• td;ı hır o~·ı• tını.<ı l<'ııılrıı. Mahmul- fazlıı tazyikle se'llkcdilınıc'<l, Beşiktaş ıcap etscy ·~ onu a~c:ı. ura nn 1 v~ ailevi fozılctlı•rı he~ bı~araf zc- t,.kıl lçindr \'nşadı~ımız korkunç cıh etmek üzere, tedrici bir çarh 

p:ışa kö~ u ı;m ııklııı ıııııı hır .\at ,ı, 811 c>nt:cbey yolu ile l~irıız. a~a camii seyretmek lazımgclırdı ... > kaya saygı ve hayronıık ılhnm «.. nrnddcci asrın scvgı, vefo VI'! cm- hareketi yaptıklan görülmekte-

! 
mrktı "f" 1,.11 ııı;ız okuın.ılaııııııı tc· ;ıı nsının bir ımrk lııılinı• korıulınııı;ı, Namık Paşayı ve Kaptanı D er- der A&aletleri alınlarının V« ha- ni• et l:ıılı<.,~•ında yabancı bir san- d B d h k A ,. E ~ ır. u üşünce ve are et, v -
mını ,,. ta mcktql ç•>el kl:ırınu yur. llıkılıtaşa vol Yapılnııırı, Yıldız cud ya Halil Paşayı tanıdıktan s<'nra reketlenniıı Üstünde vazılıdır. - , atkarın k.ılbını bir mıllete hağlı -
dım edllım:si, l'a;şal;;ılıçt• \'c İııdrkoy ,J,.o;_I uıcrlndc.:kı _ bo~tanııı çocuk hah ikısi hakkındaki notu şudur: ğer iyi kanunları v~ münt•vver bir van hasbi alaka tellerı o kad'r lonyaya yeni erzak ''e mal:zeme 

lalehele-

disiplini 
1 tt 1 l · ı ı ç<'sl hnlııw ıltnJ!ı, Ue lkt.ıışt:ın Orta- F. b "" .. k" . h""k" ti · 1 d d"" . b' I • Lam göndermemeyi icap ettirir. An -ım arırırıı ~ır ırı mao;ı, ., nıa ı su\" ransızcayı ulun zev ı ve ın - u ume erı o say ı, un} anın ı- gevşeınış ve oas nnmış kı ar-

8 d t k b . f' k ı . ı · •rntfı·'Jıııı 1 l tı kov• kııdııı oluıı nwklı·pleı-.· ~ıckn 1 - 1 • • · ıı 1 · • 1 d" ' cak, zaruri ve günlük ihtiyaçlarla ..ı u meyan a e ır fey nazarı nun •UY oııı "ın ııı ,.,.- ı •s. ' ,· b l i . kt . ti . 1 h cc ıgı.r. konuşuyorlar. Onlarla rıncı mı et erı arasına gırer er ı . tine.in yııkarılti satırlarını okur-
"İkk r . . lbet . t" B l r uımıına kadar f:le\ koz ~I! <'l\"UPIHlu la .. ( l'r çın JTI(' l')l wa P.rınc f' U· hb . . v· s·· .. . . '-1 -1· b . hasta ve ynralı nakliyesi buradan 
.... a ımız.ı ce mı, ı: u gar ı- k 1 l (' 1 vuu"ı lı hmunvlaı· iAmını Bcledıyrııiıı so ctımız, ıyana veya Londra utun ınsıya ... arı a ıcena anedır. kcn bugün un do .. ıiuklarında de 
..., talebeleri, hepsi gögu~··ıleri ka- :ırtc:r.ıvı•n uyu ıırı ııçı mıısı. .0:1. "I'<! ~ ~ " •u "'' • • • • • • • • •• • .- yapılır. 
11'1 suyuıııııı Çubukluy:ı ~<·tııllınc'lı. !\Ju- L\«lirec-rı.,rl otobus'rrdrn bıı kısmının •alonlnrında .gcçmış_ bır mııkalc • B_u bır ~amıl ada~lar: ~nutdek - ğil. aşklarında bilı-o in'ian ha~ a i-
İltı .b!r ünifor~~ giymişler~i. ı::ıtlı vr ünwıli kiiylt>ı••ır Yııkacık 1 Yılclı1. vr Yt•n.ını:ıhıılleyr tahRl-ıı, Or- rıwd,.ıı. ne ~nha az ~nmımı, ne brlt"r. ~ılo:t0flar mıllctıdı_r : ve Al- y<'tıniıı bö}l'lt• bir dt•rinliğe Jal _ Şu halde Dracın ehemmiyeti 
~~ın_ saçlar_ı _uç numara ı1e ı::uyu mwrinı• bir kıııını ın~a.,ı !çın• toklıy vp He ıktnş . ıı::kl'IC>lerin" m.ek_- daha az dr.rın, ne de daha az zn- lahm lısanında onlar bır kahra· maktan aciz kaldığını ha..:ret ve büyüktür. İngiliz f,losunun oraya 
ı,_ .lh'llfb. Hep~ının s_ırtında asker 200 !ıra yarılım ~ ııp Jıııı.sı Aıuıılnlu- t"'' ı;ıuıth•rlnd" fazla \'aırnı tcmını, rnfctlc idare edil mi ti.> manlar vr kurbanlnr mill~tidir.> nznp icinde scyrc-tnwmek müm _ gidıp limanı tahrip etmesi lazım-
~llluna benzıyen bır kaput var- lıiı;ıırı, KunlK·:ı 1111·vıl:ııılıın11ırı ı anu ı Mnçkn tramvııyırı_ın Br>S lct..-ı :ı kıulaı Sultan Mahnıudun huzuruna Saır Frano;;ıya clönnıiıstıir. F . ki" d ·~·ld·· dır. Sadece keşif gemilerinin o 
~ Anarıinin içinde mazbut tek mi, lif'yk•>Z Ku\';ıkdPıı• şıı"-•· inin tı:mdulı, Yıl•! 1 :r. ı·ıv:ırıııılııkı tıoknkl~- n :Jn <'gı ı.. 

1 
taranan ıaıamaları bir fayda te-

\i.. kalabahk l>u liseli gençlerdi. 1 t.nmiı ı. ]\ ılıı,;lı ku~· ıı c:ııııiı im:ımınn ra f'lı•ktrlk lumbalnrı konulmıu;ı, Dı- - -=--- - min clme.z. Böyle bir harck~t ha-
" l(..Y..\ô ücret ~·crılını:~l. P:ı~ııb:ıhçı• \f' ne~· l:llıt.ışıı clektrı~ rrı<.'~nnı_ verılmcsı, 1 k ,. • d f• ti lindr, ltalyan donanmasının mey u lwz çnyllllil'llllll hı•<fl'Jl lt:ı lıl\· 1');111(' halka UC:UZ. raclyn tPmllll IÇ(n ı:ıdro zmı· rı· n o·· mu·· r ZJTIJr e un ıya arı 1 dana çıklJ) tekmil kuvvetleri)c ~/orman 1 n tahıılı;i. fıdanlıklnııl.ın lııkır halka laıdıııı giiml'Uk ll'!lmi ıılın nınmıısı, 

f b ml'CC"ancn fidnn te\·:r.ıi, 7.ırnal mual ynbaneı prop"lgancla iıll'tı mc<'munln hmır (Tasviri E.!kar) - Şeh- Otranto boğazıııı tıkamnlarından 
~ r O/ Ü lımlt•rlnırı koylcrı ıloln,...ırnk koylııle· rın ıncktcpll'ı-e ~ıı ancı.ine mfınt nlıın- rımizdeki un fabrik&ıtörleri, 'Ji15.- korkmıya artık mohal yoktur: 

ri ırşıı•lı, e\•vc•J<'e karnrl:ış:ııı 7!.l Pl<•k ma!!ı, Hcşiktıışl.ıki tlilün depoların 
1
• htı• ya Cl h ıı d •ide ):el Murakabe Komisyonuna mü- çü.ıkü ötedcnberi İngiliz filosuna 

"'Jrir etmiye imkin yoktur, bu· yerlerine lJır aıı rvvel konulması. lııl' ınııhı;u~ 'laırc•ler teı;ıKınlıı lemini ~ haşınn tayın edilen 12 lira fiya . mas1, son hava hücumlarile mu -
• Üniformanın ıerbiyevi rolünü trık liıınbasının Bı•yltoı. kazasındaki da. fabrikalıırda ı•mzlkli kııılınlara a e ı 11 rftcautla düz kırma unların çuval nLbetic zayıf olan lta.lyan dona11-

~ ıeçmİ§te ve hilen mevcut iki itfaiyı• mcl'kczi tcs.ıd, Amıdolııkııvu Catalcahlarm dilekleri tııı maliyet fiyatından dah:ı az ol- harebe kudretlerinden mühim bir 
~) lini memleketimizde de bili- ~ınu kRclar t<'lefıııı hattıııııı tıl.llıl · · duğıımı iddia etmişlerdir. Komis- kısmını k.1ybetmiştir. Bu 1arar te-
-.._ \l'"eı ı•c,kozd:ı h"ır ı·f'r·ı ıl·ıııı•rı Q Doktorıı •ılmı~aıı İstranca disp:ııı- ı"zını·r, (Hususı· ı - Şchrı"nıı'z·'c kı-1- Jt h ı1;· d d ç;;:a:. Eıki mektebi &ultani ile, .. ,, · ' ' ' • ' " " u m:ırı ve aı;an ı 1 ·ar suçun an n · yon dcı ... ~ptıgv ı letkikatta 12 lira- liıfi edilmeden evvel, Akdeniz -

Çılmnsı ~erme hıı doktor tt•mını, Belgrat köy nıüı- ı;ıkıntısını n"zn- clı'kkat<' alan 1 · ı · l dl J idi Dariiu•faka. . . il - 1 ·ı 1 .. • , ıyeye VC'rı mıs l'I' r. lık fiyntııı artıırılmasınn bı"r a• - de!,ı" ın .... ı"Ji .. filoı:u mütemadi i7. -Ilı ·-yy- k k"" 1··1 . d.I ki rıwktdJirw hır ıı1u:ı ım gon< crı mes, Bell'<li)e. fakir hnlka mC<'cnnPn. ko. M d f "" ~ . ., .. 
~ueıı, sahıan Darütt:ıfakalı bir Ba ır O)' u enn 1 e eri Tı•rllo~ koyt:ıulckı ıncktebııı muallim ınür daı~ılnıakla \'(' uınuııılyt"tle hı\J· enemen e ecı bl'p olrııadığıııı söylemiştir. nçlar, taramalar, aramalar neti-
~ benin sokakta sigara içtiiini, \ cşılkol'clı· •lııımı nır hekim vı• cb.• kıırll'osuııurı nı ttı~ılması, koylulerc ka uç kııruştnn kok könıünl ı;ntmıık • Komis}·on, mülhukatt& pera _ ccsindc İtalyan donanmasını 
.-_ modalara uyarak, sokaklar- bulunılıırulnıa~ı. Kiıçükçekmcccılı• bıı- huı muıı ınakloelerı tcminı tndır. Dun tlenizden 82,200, knraıUın bir tren hadisesi kcnde un satışları için de bazı meydana 9ka.rıp onunla hesap 
t.... (ulanla, küfürlü) konuı. dısp:ıııı;cr 11ı;ılm:ıı11. Kfıçükı:t>kıııuı·cdl' l Eyüplülerin dilekleri 1 da :~:ı.100 kilo ve c\•wlki ı•i.ın 25,(>00 İzmir, (fi ıı .. ıı. i > 1171 nuınaı"l\h tedbirler almış, murnl:nbe teşki-1 görmelidir. 
~nu cörmedim ve en l&üçüiü•- iliç bulıınma:mıııı t••miııı, Bakırkiiy kllo kiimür ı~E'lmiş. satışa t•karılmıı.ı l"t k d 1 A L b'" l b" h . 
::-. ve civarının sı\·rıslncklc mücııfl<'Je. F.vılptr. gr.cı• "e gundü7. bir hekim tır. Hu ımre.tlc lurıirı• 141.500 kilo katar memuru Osnıan, Mencrnen~c a ı a rosıı ve memur uı celin- nca1', oy e ır esap netı-
f..ı. - _en büyüğüne kadar Darİİrifc· ınıntnknsına lthnli, ŞtınlıkriP.dc ve hulundurulm:un, <lisnnn~rı· hrt ya- ,•aı;ıın nltında kalmış, &} akları par ciye ha dar h:mirdeki alakc.Jar 1 ccsindc Arnavutluktaki ltalyan 
~· bir talebe ka11ısında dai"'"'• •- kunıur ~d ınış lıuluııuyor Keımiirün ı t ı · ı h tnn"ye kal d · 1 ı _ ..ı k 1 · d d b l ~ ··- Amharlı ılk okııllaı ınııı bet ı;ınıfa tnk ıliıveı;ı, ıloğ\ını !'Vı vı• hastam· in• ça anmış ıı·. ':ııwzcı ı: 11" " • a.ıre er me.rnur.arınoan mür..-k - ı .uvvet erı yar ım an, es en -

et duydum. iblağı, Ywlkovdc lıir orta okul lrı- şaı;ı, bir can kurtaran ntornolıill te- kılcıınıııu ı:.ı 1'<' Hl kurıış:ı "Jtl.ıtn Oıı • ıhı ılmıştır. kep b;r kontrol he) etiilin, satış_ mekten, noksan ikmalinden vesa-
' ••• <;l\_.<il, Yeşilkoye ı;u tcmını. Bakıı kô · mıni, taldıelcdn mcktl'p ımmaııı kah =· -- lnrı sıkı şekılde kontrol ctmeatni 1 ircden mahrum kalırlar. Yunal\ 
~stillere ek- yıınde su gelincıye kıı<iar artezıyC?n velcrde oy,ın oynamalnrınıı miıııı o- rı okıına.caktır. iımirin ekmek .. yolunda karara almıştır. ordusunun A'rnavutlukta sui m•-
'- kuyular> l\~ıl\ııası, Yıışllkoytle Gaai luııması, otohuslude hıld>eye tenzi- Uuııdan ııonra yf!nı ııları• hı'yt'ti ı::e 1~1 •'fo-ll vaffaloyetle.r .kazanabilmeli itin 
...:_le le al;;. az Evrenoıı cadd,e.<ılnliıı ,tamırı. RFlorya lil temini, Kırkçıl'Şll\e sularının nlkı- ç1mı yapılnrıık 940 konıcrc:<İııe niba- M•naa. ( Hoıuail - Bir müd- ı' . ( ı..ı ·> A \. • ftalya ile Arnavutluk arMandaki 

yolunun ak@ç ancıırı maı;ı. eledıye tılınası veya yt>r ne terknı; Çl'şme erı "C•t \'~ı·jJeccktır. d e t evvel vilayetin kaza Belediye zmır -ıususı - • rnanıve d . ı_ b" I 
U k ı h '-" ı d ı e ·ıı -ı d bi he .. h il · d 57 . - enız muvaeauası ır an e'V11'9 9'İf t I b d ııar ınm ıs a ı, • eşı camım uvnr- yapı ması, u ııı ereı;ıııe r ton Reisleir Ma:ıİ!aya ça~rılmış, vi- ma ':\ esın e 6 ncı sokalrta 8 ._ ,1 __ 1 , ... !_ B . . ı.. I . 

""-... orma, • • e arasın • tarının tamiri, Halkalı k<iy caıniinin köprü lnaası ve Alibtt.v kfınruımııün lzmir Parti kongresi d b kk 1 lb ı.·, ıı;e••~-· unun ıçın a.o n111-
~et f k T ·· •· k · '"" " ,. li)"et dahili:1de ckmejin ayni ne- numara a ofuraD a a ranım ı ·• f"I k ._ . . .. "- ... anı sı ıp supurme ... yaptmlnıaı;ı, F.lorya çiftli,riııdnsı Re-. )·eııide.n yapılruası, Alihcy köyii nnı~i ~ , c ı·ı s·· 1 d" -hnü· !iZ 1 09tl!Dlln il itil Aduyatı&.e 
. -·h --~- -1 biJ v• i ı"zmır "f" (AA ) c ll Par fa ..... tte v e fı'.uatının mu·•ste'-ar bı"r og u e a ozer er, OYU ' L d' . ~ . ı· d ı..:_ ı• .-.ıccıer vere K4ll' leıtiyecc a nımıynn ara:tın n köylüle.-1 mesele!linin bir an evvel halli, lmmi- • v~ • · - · • • - .... J K lmh . k"I 300 '--· 11..en mı Kv-ermeıı a:ıım ır. 
::': c:emi1etin ihaaab olan :züp- re t.e\7.İİ, Safrakoy halkına Al~mdar den Cihnnıtire.. kadar otobüs ıw!eri dsı Viliiyt•l konı;resi bugün "lll't 14 şekilde olması işi göTüoülmüt ni- vemn ı oıunu lll'Urt!M 
~~ bobstillerin eerbeat bir \'iftliği aı·aziı>iııin tevzii, köylilleh! temini, bir kıinıür depo~ıı yapılnı:ısı, de Holkevindıı şehir ve mulhnkat d~ haye.t bütün L::sza belediye]e;inin stıttıiı iddiasile Milli Korı:nma Eilııi Onla K~ 
L~ aemDü bubnalarına da im- ınakhıc ve :tiruat aletleri verilmcs.i, I fıılimbeye bir polis karakolu ihdııın, l~l·leri huzurile ııçılmııtıı · iştirakile bır mütedavil sermaye 1 kanununa aykırı harekc:tte~? ~o - &nakli C•....a 
..._ v V · 11· be · köylülerin iıilgilcrlnin arttırılmaııı, fırıncılar ıirketinin kaldırılması, E· Kongreye bölge müf Pttişi İııtanbul meudana getir;Ierek fiiliyat saha- layı m:ıhhmeye scvkeclilır.ttür. AU IHSAN SABIS 
aı.:.._ erınez. e ansan ıa c:ev ra- . . _ b , ı·b B ht' G-k J 
~. lariJantinli aarlardan aiyade bazı köylerne pancar uraatırıe nıu- yüptc bir mılenmo memurluğu ibda- l\11' ıısu, lıa ı a ıyar o er rıya- sına geçilmişti. Bugün Manisanın -
,.,.. " saııde. edilmesi, köylülcn• tohumluk aı, satıcılıırın sıkı kontrnlü. ııt:t ctmıilir. Vali, B<ileılıya Reisi, 
L.... ~mı örtt';iiü kaf~!". içinde 0 • temini, KuçükçdımC!('e~c cleklrlk tç- llundan sonra vııkit geçtiğinden Mebuslıır, Meclisi Uınurnli \'ilf\.vC?t bütün kazc ve merkez.! vilayet r 
~nı tellun eder. Uruformanm mini Y1?Şllkoy mC"'~nrlığının bakım- toplantıya nihayet nrilmiştir. Bu • ld:ırc Heyeti fızalan ve \lılayct er- halkı . eıkisi.ıden 1 - 2 kuruş aşa
~di kıymetini de inkira im- ııızlıktan kurtarılması, köylülerin yol , gilıı sunt 14 de! son toplantı yapıln- kiinı '\'(! pek çok dinleyici kütlesi kon- ğa, hem de daha temiz, daha ne-
""' Yoktur. On binlerce talebe- I verglai muafiyetinden istifadeleri rıık ve geri kulun kazalurın dilekle- gn• müzakcrelerlıule buluıımuşlanlıı. fis, hep ayni ekmeği yiyor. 
~bir örnek yerli malı kumq ............................... • •• ..... "" • .... • ...... • "" ........ " .. ••• .... ·· • ........ • • • · • • · · · · · • · .. • .. • •• • • • •• · · · • · · • • · · ·" · '" ... "" • · • •• · .. · ...... •" • •• • • · • ... · · • · .. · ... ·•• ·"" · · · .. " ... •• 
~ eleri, allı pullu elbiselerle fi ~ 1 
~ enrrıelerinden çok daha me- r - ' 1 

"e ıüzeı bir manzara ar:zeder. I Hikaye Nekadar yaızzlnnşım Nevzat Sey:i Tokbey ı I 
leıt~rıarıi içindeki Bulgaristanın 
"ı' ,ık ettiği bu usulü, talebeleri- Nedim, Nazan'ı tanımazdan scsile, bu l:ız ona birdenbir<' ka - dınları.~ bence en gı.ızeli olnn Nü- kındaydım. Faknt çok geç kal • 
.ı_ltın menfaati namına bu çok ewel kadınlar hakkında tuhaf dın düşmanlığını unutturuvcımiş- zan bıle cinsinin karakterim ta - mışız Nedim. Geçen sene mem - ı 
leıt~ güzel ve verimli bir surette bir felsefeye sahipti. Nerede bir ti. Şimdiye kadar bütün kadınlar- maınen ifade etmiyor mu jl Oı1un, leketımde bir doktorln nişanlan-

ık edebiliriz. k .. dın lafı olsa: la nlay eden Nedim. onun brşı- benim sevgime bu kadnr alaka- dım. Bu sene" foklteyi bitirince 
"······· C. B. - Bırakın canım onları, der- sında iradesinin tamamen esiri;- sızlığı. kadınlann ne kadar iı üci.ı N d " 1 Na .. an'ın · d' k 
~eh·ı;l·e···r"ı;m· .. ·

1
;Z .. l:·

0
···"

1
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8
•'
1
"a••h·"

1
"· di, ben birçok kadın bilirim. di. Nazan, zavallının Lu scvgfsini ş } lt>r olduklaıını gösterm z mi"> dar :_;:;;a ·neden bö~l~ ~~ıt~~~ 

Hepsi ayni tez ahtan çıkım ku - hissetmiyor değildi. F nknt acaba Nrdim, nihayet l.arar verdı. kaldı - 1'11 anlamlllı: 
İçin bir tetbir maş gibidir. Hep biribirlcrinc ben neden, neden Nedim'e karşı bu Şimdiye l ndar l npmadı •ını ya - - Affnt b"ni Na->an, d-dı", 
düşündük zerler. Bütünü hoppa, bütünü şı- kadar lak:ıyıtti' pncaktı. Şimdıve k. dar dımdık ... ' .. ... 

R n "eni l l t n kndınl.ır gibi ü -L 1 (Birinci sahifeden dtvanı) marıktır. Onlar, süslü bir biblo, Nedim bunu dü,.ündükçe, ha- duran ba ı ıı Nazan'm önünde c- 1 I 
'ı> ı " zucü u!.. "'ım::mk ıkla itham et-

t le l'htrılzin ı!!lahını teınin etmiş ila- bir vazodan farksızdır. Hiçbiri şını kederle snl!ar : ğecek : · H L 1 mı tım. ı i ne knd:lr 'anılı-
t>tn sel fcliiketlenndcn kur- emniyet edilecek matnlar değil - - Keşki, derdi, onu tanıma- - Seni seviyorum .. diyecekti. "' 

~~:ııc nuntaknlnr birer sıtma dir. saydım. Kadınlar hakkındaki fik- Nedim, Nazan'ın aşkını itiraf yormuşum. 
~1 

olan bntııklıklnrdnn 1'urtul - Fakat nedense Nazan'ı tanı - rim dei?İ;imiyecekti. ederken o yine sükünetlc baştan Nedim. elinde evirip. çevirıp 
1 a kıi••liiniln sağlığı temin c .,.. d b kı v · h Ik 
~l:'ic,, d tl bit "d . j dıktan sonra o artık kadınlardan dem Sonra bir şey hatırlamış sonuna kadar Nedim"i dinledi. .,ormc en a ıgı nışan a asını 
\hoı mahsul ea~~a7ak ı:;1~z:a:nk~~- eskisi gibi nefretle bahsetmiyor-

1 
gibi ilave ederdi: 1 Sonra gözleri doldu. Ağlıyacak g~ri1 v~rirken •.. Naz~n.' 1~1. iri siyah 

>irı'WI cektlr. du. - Fakat değişen yalnız ira-, oldu. Çantasından çıkardığı bir go~ erındcnM duşen ıkı ırı ynşla e-
~:•e halinde verdiğimiz h~ fikıin ı' . N~zan"ı .~niv~rsi~ede tanımııtı. ~em .. ·v _l'adu~Jar ~~kkındaki fik- nİ§an halkasını Ne~im'e uzattı: l lııun yandıgını duydu._ 

ıı. karşılanacağına ~ını:t. lrı sıyah gozf,..n, ahenktt\r, tatla ram deg11medi. degl§mez de. Ka- - Ben de, dedı, bunun far - Nevzat S.,fi TGldteJ 

( , 

Çoktanberi lstanbula gelmemİf olan adam: - Vah zavallı, 
daha genç te ... 
- Yok canım, deli detil·: Bobıtil 



YURD YAZILARI 
Arkaclaıımız Uıaldaki 
········································· ...... . lntıbalarını yazı yor ................................................ 

Uşak ve pancar 
r *** ' 
Artık açrkgöz muhtekirlerin elinde e•İr olmuyorlar 

Ankara, 26 (A.A.) - Askerleri• 
mize yapılan k1$lık lıedlye te'!>errua
tına ait bugün bize gelen haberler, 
Balıkesir halkınııı ıimdi~·c kadar 
vermiş olduklım yüıtlO. eşyanın 
19.587 pnrça)'a vardığtnı, Trabzon 
halkının <la bugune kadar Kızılay 
merkezine 6.2n0 parça eşya tevdi et
tiklerini bildirmektcdiı. 

Kızıltepe kazası halkı da ilk p:ırti 
olnıak üı:cı e t>.rlerlıııize 130 çift yün 
ı,:oraplıı 5~ çift yiııı rlt.llvcıı ve yine 
bu nıuk~adıı 11arfeı!llıııf>k Ur.ere a60 
llı11 tcbcnu P.ylemiı,ılcrdlr. 

__. .•. ..-

Deanna Durbin 
artık evleniyor 

Sempatik artist, ayni zamanda bu ayın 
14 ünde 19 yaşına basmış bulunmaktadır 

~9A1 YAZAN: 

~ 
Eski Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 
AH Ihsan SA B 1 S 

Fransız devlet 
muhtemel bir 

evvelden 

adamları arasında 
harbi kaybedeceklerini 
kestirenler vardı 

f'ı-aıuıızlııl' nrnsındukl siyasi fikir ltııııulıırı vııtunını ciddcm sııven Fr:o 
zııidiyeti rıaııaylln verimine engel sızlıu ı endiooyo dü~ürdil. Bu •111 ~ 
ol uyoı·du. Komünist lşçller açıktan a tuı·af mcusup1ım dıı in sattl! 
o çığa muhalefet glisterınenıekle be - istlfııdc) c lııı~ladılın·. 1 

Bir çok yerlerde köylü kooperatife alışmıştır. 1 

\.. ı Yazan: .1 Vilayet Parti rııbcr hiç te can ve gönülden ç111ış- F'runsız uyunı , ııtnnın uçı.ır11ın' 
mı)•odıırdı. do •ru sittiğini ezdi. Hunun üz.erlı t 

Andı c l\fnuı·ol 'ııın hntıralımııda lll37 senc!llnde: lıntıının tashihine ıt Uoakın Muhar ~A~ mnm) verir. Bu k ı • 
remşah koyündc M M W 20 lirnlık hisse· ongre erı şu nıütalcıı.lar dikkate layıktır· yanı edildi. F.vveıa, Cıy:ın Blum kab . ~· cHarp Tcçhiıatı Nl".:nıetı Rnoul ne,.iıw huımnıct ve muhalefet g ,, 

yiz. Etrafım atoplırnan köylulerle l sine kaı ılık koopenıtiften yüzde Arıknr , 26 (A.A.) _ tuğla, An· 
tatlı tatlı konu'lnrok köy od sına 6 faızle 20 lir ya kadar kefalet- tep, Tckhdağ, Kütııhyn, Bolu, Kay-
doğru ilerliyoruz. sız parn alabilir. ~crı, Bilt>elk, Antakya ve GUmu hnn 

Bu öy, ctrnftaki v': kilo - , . - Ne ~nla.dı~ bundan} Yirmi 1 Cfımhuıh:et Hıılk Partıl'i Vil~ye~ 
metrelerle uzuklnrd ki bırçokleırı Jıra v~r. yırmı lırn nl ~ 1.. koııgrelcrı t<ıplnntılannt l nparak .i 
gibi, Uşak şeker fabrikasına pan- - Dur hele efendi .. , Bitmedi dnrc hcyct~crinin iki yıllı~!· ınestnıt~;~ 

· · · · • · y· · 1 d ( l · lııışnrı\nn ı kı~ nıt rnpoı aı ı e car yetı tırmekle get•ınıyor. ı:cı... ırmı ıra an D7. n ısterse 1 • ti D lcırdcrin ile-'d ı d • k ı.· H ı vc tns\Jp c~ cııuş r. c ,. . 
Ufukl. ro kad r u7..nyıp gı en :: nıbn?z.k ed~edı l.ı.h .. l' er ort~- rl ııül'dilkl ri muhtr.lif lcnıcnıııler Ü· 

bütün tarlalar, baştan baon pan- ga ır ·re ı açanz, n ınc, vuzı· ı ıcrınıle geçen müı:nkeı·elcrdcn onra 
carla c!nlu. yetine, güciınt" kuv .. ·etiııe göre bir verlnıll kararlcım vııl'ılmıı ve bilt.ün 

Yanımdaki güleryüzlii, çene- miktar tayin ederiz. İşte üst ya - göı li mclcı kalabıılık bir dinleyici 
baz, şakacı yetmiılik ıhtiyarcı ta- m:u böyle ·kefille - alabilir. kiitlcsl tarafından allika ile takiı> o-
1cılıvonım: Bu kad:ır dn değil: Hiik\ımetin lunnıuşt-ur. 

Kandemir Utakta köylüler le konu,uyor 

Kongı·cler ) eni idıırt' heyctlorile 
Kurulta) delegelerini seçerek içti -
mıılarmn nihayc•t vorml 1er \'e Ata
tOı kün hntırnt'ını tazbı ve l\Iillt Şef 
Jnönüıır kıırşı bağlılık duy1,tUlarını 
izhaı ve teyit eylemiıdcrdir. 

Mardin • Diyarbakır 
postası ba~laclı 

Mardin (Hususi) - Müddeti 
hitam bulaıı ve yeniden, kimse 
talip .;ıkmadığından dolayı bir 
nydanberi Diyarbakır - Malatya • 
Fevzipa!ön ·cenup demiryolu ile 
yapılmakta olan Mardin - Diyar
bakır postası yeni Lir miitc:ıhhide 
ihale cdilmi§ ve doğrudan doğru
ya posta yapılmıya bıışlanmı~tır. 
Şimdiye L::ıdar Mardinden Diyar
bakıra üç günde gidip gden bir 
mektup, artık dört, be saat ic;İn· 
de gidip gelmektedir. 

Tirede yeni Halk~'İ binası 
- ŞCker fabrikuını batk.a bir \alacaktan mfut~na olmak üzere, 

t;ırafa naldcdeecklermi • ·: . h~~iç.tcn hiç .kimM"~ . ortaklardan Tire ( Husmi) - Kazamız 
Beyninden vurulmu .gıbı d" - bırının enwaluıe hacız koyamaz. Halkevi binasının, bugünkü ihti· 

ruyor: Dah .. aı var: Ta arruf yapmasını yaca cevap vereıniycceğini naı:an 
- Pabrikama illeme benim! .. öircniyo köyHi. Bugün Allahın dikkate .alan kaymakıımunız Rü~ 

diye yüzüme bakıyor. pabrikarna emri geldi, ben öldüm mü, or tii Olkeıı. Tireve münasip bir 
ilitme benim ... Neler çektik on- ta.klıktan evlitlımm İ•tifade e - Halkevi inı;ası için bazı teşebbüs· 
dan evvel biz ••• H11.mdolaun bu-ı der. Ha .• unutınıyalun. hir fıwda- lerdr bulunmaktadır. 
gfine. Pancarın beti de V-dt, bere- aı daha var: Eskiden Öleberİmİ;,ı:İ Halkevi inpaı i,.i, hayalden ha
lı:eti de. K-ararlı piilra. Kırk para. ka8ahadak.i tüccardan -vareıiyc k.ilı:atr. cılı:acalıt olursa, W:azaını.l 
lufk para ... Buğdaya aklımız er~ ı alıyorduk, yiniv;&, üç ar ın bas - halkı. !usa bir :zamanda büyük 
nıedi bir türlü: Bugiin on pıua, n.111 için anamrt: ğlı.voıdu. Şimdi bir Halkevine ka,•u mu11 olacak• 
yann be para.. denizde diilga i~. lı:aııabnya varıp, dilediğim tır. 
wyı}ı nıı > Ok rım her"ün tarla- dükkandan, be~endiğim malı, 
da pnncaılarıını ••• Bir panc-arcık peşin ı.ant.rlun alıyom g1tyril. geçiniz:,'? 
koskor.:a oluveriyor. O~ka malı ı Senrn anlı)a.c11iın. efendi, y~a - - Ucı:.zclur ... Ucuzdur bi.dm 
bu ... Bak ne ediyor ... Hem pan- manın d•, paranın da: alı,oıveri in g .. çi11memiz efendi... Bellibaşlı 
oar olm .a, bu velioimet yapr ı de tadını bu kop - rati( ııayesinde mns;ıı ifımiz. elbise, ayakkabı, 
mı~ ~nladık biz ..• İ~te bundan ötürü, gazyağı, şekeı, tuz, kahve, çoy -

- Hanig velinimet'? velinimettir ol dır. Oııt yanına kulak asmıd Ben 
- Bihneyon mu bizim velini- Önümüzden geçen bir kadın - evimde haftada iki kilo gaz ya -

meti 11cm '? • • • ~.cı~a seslendiler. Sonra buna arını. Bir kilo şekt!r, iki yilz elli 
- Yooo... Ne bıleyım, kım donup anlattılar: .... t gram kahve sarfeclerinı. 

bu} - Bu kadının kocası, buyuk Aynlırken. bira:ı: ev\•ellli şen 
- Kop - ratif canım .•. Kop - muharebenin seferberliğinde be-1 ihtiyar, yol üstündeki pancar tar-

ratif !.. del vermek için tarlalaı ının iki !asını gös•erdi: 
Filhakik , birçok köylerde gö- his esini satmı tı. S<ttmıştı amma, _ Bak, eledi, ekiz ton pan -

rerok i!1andım ki: Köylü artık ~o-1 t~kri~ini vermeı~i. olduğu .'.çin, car \'ar burada. Yüz lira eder. 

Dtc•mıa Durbin, qe~ ..ııenı çıvfrdiıi' fitmltri11tlerı fıfrfııd• Meleyn Douglus 
ile berabcr". 

ı .. 

1 • 

operatıfe alı;mış, ısınmış, bag · ,yırmı yıldır vergıyı bu kn.dın odc- _ Ne yapacaksın bu parayı? 
larımuıtır. Bunun sır ve hikmetini yor, tarla! rı o heı i( kullanıyor. - ~e mi yapacağım} Daha ,lıııct-il:cılıla.ın, bir talwn g(lrip ~jjleırcefl!ı·le ıllC§gııl olmnktrırı ::cı·J; 
anlıyabilmek için yin,. köylüyü Kadın ne yapşın? Kocasının se - pancar tarlası alacağım. Uzakta, .illilıkları ınaUrnıdm·. Bıı ciilcncclımlı'11 ıutistler d(l malırıım olıııak iste • 
dinliyelim: nedi var berikinin elindt'. t Getir Çakında, k;ısabalının elimle ne mtıZlor. lluruda, Holimıd'ım gu·cl 1•c cazip artlstluindcn Jıme Lcoıg'ı r,.. 

- Biz.im kooperatif sekiz ya- kocana verdiğını parayı, al t r - kadar tarla •varsa hepsini alaca· d:nin Bcıl<>mmda, hu&ıai Bt1rdtc ycıptırdığı bu çoJ; ~arip bütikletin lıiıı· 
ıındadır. Ondnn evvel, malum lanıb deyip duruyor. Gel ~ör ki ğız evvel Allah ... Zere onun, ka- 'IR".!/C Jıanr Nız·1Jıtfc gu z7voısmıw:. 
ya, unun bunun elinde oyuncak- bu lcadınca v ı7., yüz lirayı nereden saba ında evi vnr. dtikkanı var, 
tık. Sıkıştık mı _ ki boyuna sıkı- bulııun} hanı var, hnmamı var! Çiftçi mi Deanna' yı bilirsinızl Onu bun- )edikten sonra, aradan iki sene 
ıırdık • kcısabadaki açıkgö7 tacir- lote onun da imdadına kop _ 

0 
',).. dnn H.:i sene evvel ilk filmi olan geçmiş hulunuyor. Mensup oldu-

lerdcn yüzde 75 fai7Je ödünç pa- ntif }etişti: Bir hi ,oıe ile orınk ol- ihtiyarı yine sinirlendirmek is- c 100 erk ·ğe 1 kıu da tanımıştı- ğu cUniveraal~ film tirketi, bu 
ra elırdık. Anhnııını. minhasını du. SO lira borç aldı, ~ötürdli he- tedim: ~ız •. ~üş~I . ııesi ve, evi.ın.li ~chre: il.:i sene zarfında, kendisine arka 
hesap edersek bu, yüzde yüzü de rife verdi. imdi de ikinci taksiti - Aklın, fikrin, dedim, tarla- sıle uzerııııLde dcrtrnl ıv_ı bır tesır nrknya filmler cvirtnıedi. l bet 
ceçerdi ya ... -Bu soygunculuktan ödüyor. Bu suretle kocasının yir- dn. panc rdn, malda mülkte, pa- bıraka~ .Dcn.ııııa. o vakıı 1 7 ya- d~ ?tti. ÇiinkH ~~~~ arti~tirı bi~ 
neler çektiğimizi duYn:ııvan, İşit - mi sene evvel satmı olduğu - ca- rad;ı ... Ba ka hiçhir şey diişün - ! aı~~a ıdı.: yıne o sırnl11rda, k~n - dıızıyt" perd~~e gonınmesı, be!kı 
miyen kalmadı zt\ten. l?te koope- nı ciğeri _ tarlalarını geri alıyor. ··y u 1 j dısılc mulakat yapan gazetecıle-1 halkın kcnclısınden bıkınnsmı ın-

mu ora n. d .•. b 1 · · k' ı l b'I' d" ratifin ilk hüyük hizmeti, bizi bu - Bu herif dediğiniz kim! inıamı derhal kavradı. Elile 
1 
re ver ıgı eyanatta c eınıetı ı: taç cc c ı ır ı . 

te fecilerin pençesinden kurtarmı - Uş:ıklının biri ... Zaten biz RÖğsünü döve döve bağırdı: c-- Bıma, ne vakit cv!eneı.:c •

1 

Deıııına, bu ıL:anunuevvelin 14 
olmandır. de neden kızıyoruz ki, bundan _ Ben mi .. ben mi? Hediii... ğimi oruyorsıınuz. Bu ı.malinizi iincıi günii 19 ya ıııa basını bu. 

Şimdi bizim kooperatift~ 280 değil mi? Ki)} lü dururken, kaaa- Ben mi? Bir o gün gelmiyegör - dqğrusu tuhaf buluyorum. Ben, lımmaktaclır. ATtık tam maııasile 
ortak var. Burası merkezdir, 7 balının tarla sahibi olma ı ne ıke- ıUn, alimnllaiı hepinizden ev .. ·el filnı hayatına daha yeni haışla • geı1ç bir kızdır. Faknt asıl mü -
köye bakar. 280 ortağln koydu~ limei Köylü köyünde, evli evin- ben koşanıu cepheye... dım. Bütün emelim, artistlik snn- 1 him olan biı şey, bundan eonr 
ıerma)'e 8000 liradır. Bunun 6 de gerek 1 - Bu ya~t .. bu halle, ne j atinde bir an evvel terakki ede • Durbin için }'eni bir haycıtın baş· 
bin lir ı tahsil edil mi , 2 bin li- - Şimdi köylerinizin keyfi ye- yararsın ki? rek yıldız olmaktır. Böyle bir gn· lı) ac.ağıdır. Sempatik artistin bu 
t'a!31 da benüz taksitte olan ser - rinde demek? Arkc.da bını:kmı olduğu yet. ye yolunda çalışmakla meşgul bir yeni hayatım, Holivuttan bilcliril
mayedir. Ortaklığa girmek için - Harndol un .•. Bekar aske- nıiş yılı ilk defo hatırlnT gibi dur- kimse, şimdilik evlenmeyi , tabii eliğine göre, Vaughn Paul dında 
20 liralık bir hissevc peşinen 5 re .gitmis gencimiz yok, on yedi, <lu. Sonra titrek bir sesle : dü üneme7. ve düşünmemelidır. bir sinema prodüktörü ile gele -
lira verilir, kalan 15 lira da • 6 on ıekiz ya ında ere gitmemiş kı- - Bir tünelin Jlğzındıı. bekle • Sonra şunu da unutmayın ki, yn- cek sene yapacağı izdivaç teşkil 
senelik - taksite bağlanır. Yok, zımız yok, çocuksuz kal mı yu - rim hiç olmazsa., • Onn da mı ya· ım henüz evlenecek kndar olgun edecekmiş. Haydi hayırlısı olsun. 

I>nutry'ye tevdi edildikten onra iı~ tcrr.ıb:o. bıı11lııtl~. Nih~:.;ot m~bu ri. 
Jcr iyileşmil 0 başlıımı&tır. Bu zııt ınccllınnın. f ~ııındrn. zıyade ."k. bır 
Prıııısıı clcın·r~ olltıı ını yeni baıtıın yeUıı ycı ıııi d •l tırmek ınbı c • 
ıslah ve tPıı ik eden maruf bir miı- ıınr.lıııncııto ?l-unu :.; apıldı. Hal~ ~/!\ 
hendi tfr; fııkat bu muktedir adam he. ındeıı ınalk~l iO yn~lst pııı~ı-ısaı 
i;ı bnşııın çok geç gl'tlrilmiştir. 1"rım ıeı 1 Dnlndıer ıknn cdılerck \~ tr~ 
sııııın ~·eni bir hııı ı> :.mayii kurnb11- \ t~rafın l fü"<iım~le bir tl•-eı l) r- ııılJ 
n•mıl için kendisinin daha 1936 srnc- kıl oluıınlıilcecın k bul olunıınık l 11 
sinde bu Jşe ıııeınuı cdilıııcsi fcnp c- cephe i pn~~çı~lnrıı btilUndfı .. Bu~d~e 
derdi. Tlııutn• iddiasız ve mütcvıır.ı snııru komunıstleı le sosyalıstlc hC
bir ndaııı ol;nııklo bcrtıbcı fevkııln- blribiıforiııden ayı ılol'nk halk ccP ıır· 
de gayyıırlugu ile, haııgi iş ha~ııın ııl turllıc ~nmilltlO. S~ığ tara~ı~ fide' 
gelmicısc hunu daima mnvnffnkıy(•tlc dıl'l!llc ı·adı~ııl osy~lıst p~rtı i ııı· 
bıışnrmıştır. Bu muvnffskırctlcıfoln rlnm ek crıyct w;\ul .c~eb1lcccğ r klll 
sırrını k<•ndl"lndcn sornnlıu 11 her r.n- luşılıncn llhım çekil mı) c mccbu . dıı 
mnn ı,ıu cevnbı Yerirdi: (Muvnffakı- ?ı. Dııludler kabint'si .1037 r.enesın 
yetimin bir t;ırrt vardı~ 0 d çnlı _ ıkt.ıclar mcvkUno gcldı. lt: 
mnktır.) Gerçi l.ıu bir ) ıırım tedbirdi; Jırllt 

Hıırp tcçhir.ntı ııczaı·ctine ~cth 11• ccııhc ini te itil etmiş olan e!!'ZJlnt 111 
düsüncclıler, zıvana u:lar yine "" • dikten sonra her gün güne§ doğrır. J{ıı 

ken vazifesi bıı:ıınn gdh ve ı,ıulıc meb•ı~an mecli imle fl.r.a idileı·. ,. bıf 
mildürlcrinc kırmızı k1tlcmlc nnı,,tn- lılııc reisi kombln<'zonlu ve sun 1 

t' 
cel emirler yazardı; şube mildOı lcı 1 <'kllt'ı lrctc d vnnıyoı-du: kcııdi Jlll 1 
vnzifcleri başına l!Cldlkleri znnrnn ti inin ekserl~eti )Oktu. Hcrhn~. 
nıasalnrı ü tande Nazırın enıiı· JlllS· bir buhranda, snğ ti\ raf rey 'eı·rnt' e
l alarmın kendilerini beklediğini l\'Ö· ıcn kııınıcn olıı\Jn çekinirse kabine 
rilrlcrdi. Rıı emir1c1·i hemen <• "fin .Jmlli~·cttc kalııbilil'di. ., c • 
ifn edip neticesini Nnzıra lılldirm!ye Buııuııln beınbcr (hııtnnın. ner ıııı 
ınochurdulıır. ?\ azırın enıirlerl, kı ıı, eiııclcıı dönül e kiırdır) knidc!ıJtıcr 
sarih ve ckscd;1a kahıı ve ılddeilly- dn bir snluh e•cri\'di. 
di. Düııynıln Fnın. arı tcmbellikwn zamıın ilorlomi; olduğun<lnn 1~~~: 
kurlıırıp çıılı~mıyn 11evkc muktedir ıı~in fc~hilc \•cn!den intihap ~ıı • 
hiı nclıtm Ytıl'SU o da Dantı y idi. Dir tatorin ntıhı~ak ııılııın it ~orfilrıı0 
gün kenıliı:ıll~ lıuba6a J,,ri.iı'iiımüitlim . ıni1ıt1. 
Bfitün gu)'I'C't vc emniyetini muha. ıl• 
faza etmekle bcrabeı· kendi.sini en • I>aladleı Harbire Nazıılığını 6• 
di eli \'e bedbin buldunı. Sordum: uhdufncı almıM nldutundnn milli "' , 

_ Ordulnnmu:.ın muhtaç oldukla. dafııa l lerinl ıslah ve tıılniyc •'oıı 
n harp teçhizatım tamanılfe llC Za• mindıı 1rörülUyortlU. 1ccfüUll )"dt 
mıın ten' in <!llobilirsiniı! buçuk mflyııı fnmklık !bit· fevJuı d:ı.1 

tahsisat alarak mllli müdufaa t ıY 
Cevaben dedi iti: kuı1urlon ı<ıloh tc~;ebbilııünde bU oıt' 
- H+'p8fnl :mi? P42 S(lne.,lnden ev- du: fuknt evvelce ıdkrolundı.ığ'1. f fi 

vel teçiılzntı tanıanılıynmam. 'tı y - re bu tııbsisat en lür.tımlu ıe 111; 
}ltı\ıııı? Bu i~<' çok gP.Ç ba ladık. sarfohınmadı. Mebus Pnul Reytı• J'.>' 

Hu gııyı·ctli zat bütfııı vaı Jıl:lle nun \•e ona öğüt verrn minlıı~· ıw 
ı;nıııına kııdııı· yorulınadıın ve f<ltıır (;aullc'iiıı müdafaa ettikleri tcııe ıır
ıı:etirmek izin çalışmı~,a tlo, tabii, ladiıır dıernmi~·ct v.ermedi. Genel~ 4• 

bir mucize yaratamamıştır. Alman. roııy rei i General Gamclin ile 
11
;, 

Jııı· bir çok sc•nclcı önce harıı teçhl- haşa \'el'erek, lıer iklııi tay.~·ııTe {it' 
zutına bUtüıı kuılrctlerile bnşlamıe tank lcclın·ikiıw bonıl himmet sıı"bııl 
buluncluklıuııırlnıı Fnuısıı~·ı çok gc- dilnıcs.i liizunıunu takdir ve ll~ııı'· 
ride hırnknıı~laı·dır.Jo etmediler: çünlrl\ Gencra1 Ganle ııl• 

lşto sulh z:ımnnmdu, hıırbo lınzır- de l'dııginot zihniyeti vnı dı. ııuııu 01 
!ık iıılerine layık olduklıu·ı ehemmi- bt>nılıeJ" 'Maglnot talıkllılatıntıı ı • 
y<'t ve cicldlycUc çalı1ılnıo7.Sn, lııırp ceı nbmı "mdide ac imkiln bnla~ıı· 
('f;nıııundn bilylc ncı güııleı· ynşanıl' yorlıırdı; &U hulde, Gnroeliıı, .Alıll >' 
vr arzu edilen neticeler clde edile • ların Belçika üıcıinden Frııı 'r • 
mM:. Fransız devlet udamlar1 eıı geç tanıı ur. dcbilcceltlerine inannı:J" 11 • 
1936 dauberl, muhtemel bir hnrbi d\ı. lılnginot dbniyPU, bu tah ıı\ <f 
kaybetmek ııetleeıdne dogru ~1irü • tın 11011 dcı-crc mükeın"?cl b_?t~n ıılO' 
yoıfordı; i':ıkııt bu neticeyi ı;11rüıl zırh inşantilo aşılınar. bır ınanı 0 ııit 
lılrek eden ı1ek nzdı, Buna nrnkuhll, ğuna inandırabilir; fıilmt i~1 il~ 
Fr:m .. ıınm bir gün kendi ile hıııbet- kumıındun \cyn Gcnclk?rntaf ~ctıe 
m 1 1ııulıleıııcJ Alnııınyn, 1!l3G da dil mıınm böyle bil' tnlıkımat.ı gıı d' 
Rhin garbıni i gıılcleıı iUharen, ile- ç.ılmnk ıçiıı dnhn te irli t::ııırt"ll• oıı· 
ridf' yapacagı bir harbi kazanmak ıtalım tednı ik c:dcbUeccğin\ dil~'°' 
ıwtlcı•slnc ı11>ğru emin vc vınnlı ll • nılyc nıcc.burılur. Şimdly~ kodıır ol" 
ılıııılnrln ı:-idiyol'clu. Mantteeo;:<>ilf f ıı- ÇC'll znmıınların hlll'\l tıırıhlerl, tş 11ıı 
giltcı·cdc dıılıl bu yuı-ü~ Llşleri vuzuh- ruz iiiliıhluı iltı milrlııfuıı vasıtıılıırJglt 
la giiı·cbilcıı nnılirdi. r.tiı-cbilenlcr rlo; nıllcattdclerlni tn"vlrlr doluduı" .ı· 
bunıı lqu·şı fodhir ittlhn ·ında yanıl- harpte siperler. talıklnıııt gnl~lıo c,,. 
mışlcırchr; bunhıı elde: l\l\fl kuv\ct uuşsR, onu nılltl'nlıip dii'cı· bir h~ ,. 
\e kurlrct yokkcıı Almnnyııya kaı·şı le dnlıtı nıüe ıir top ve oire ıeıohl'I • 
lıcrnı•n barbetnıeyi dii~Onıııcklc hıtla dilcn.'k g(lveıılleıı ~lpcı·lerin, tll 
ctnıişlcıdlı-. l~wdiı ordulaı ı hıızıılıı- mntın nHü l edildiği göl'ulnıütt~~ıııı 
nııık, lıarbl muhııkknk kazanabilmek Sabit bh zihnl)'r.tle, :Maglııot ı,-uoı 
tt>dbiı lcrtne VC' çnrcl<.ırlı Eı tc\'c ul tahnöini, l!l!Kutunu goyrl nıGt1~tılt 
etnı •k, oııdnn sonın, bir hnrbc vnr- tdtı.kkld ısrar ed4'rek b~ş~ıı !eb,,ı• 
mn ı pek muhtemel, çetin ~ola tır- lcr ittihaz etmemek tedbırlı V• ııtııt 
monmıık icap ederdi. telli bir laınıımdıı.ııa veya Gene i{ o 

Hıııbe hazırlanan Alnuııı)n ,. • i. ı nııı~ ıeiııhıe ~·akışmnı. Bunu~·rV' 
l:tlj ııda, -dc\lotiıı \e millctln btltüıı' foıttnot'ııun. bir t~ıafta ,~yu or~l"." 
kuvvetll·ri hiıkümct şc•flf' inin cUndc tarafta (lclınmc .. ı hnliııd_c, ıtı ı 
idi. Fransa vo tngiltercdc vatıın mu- ıınkulııc:.k, ceb ynpucak cluşnıııll du>"' 
tlııfoı•l!I i lcı-1 uzuıı uzun ıııüzııkcrc 1 hıı ı Vf!Ya ta ıh 1li;'ln seyya~· or~e bıl 
vı· mün ko alnra ıııaruz bırııkıldı- btı ordunun tn~r:l'UZ kudrf"tıne I6 ,.,. 
ğıııılım lııı 4ılt:ı s;üç yürlivonlu. . tıııırı uz k"llclıelırıhı n ri mot5r1 0ııı• 

Hu ııtrır l Ül'üyii; tı;rzınn bh 1Mtnlnı1110 şiıldcth! ltiımm h11sı 
ık, ımğ sol nıünaknııası, ı>olitikıı Uı- <' ktn·. ı.ınıııtı' 
l.i111ı;luı ı inı:iımnn edince memleket Rundıııı başka ?ılnghıot ta~ cW 
müdııfaııı;ı bü .. bütüıı ihmıılo ıığ\a· nu bu ını çarpıp bU~ ilk zayı11t;,11 ıı 
mıştı. cıu olmak j tcnılyen biı dil el 

Jllu t kııbtı C"lnin biı- 8<'.ıtedcubcl'i bıı tnlıkiınatın uçık eenahın~ııll 'il~ 
nıcmlckett husule gethdiği kuııır - lnşmnsı ibtimali de kU\"Vctlıdlr· .Al • 
ızlık ta) ıOık ve yak takımının nuıı emsal! dıı \'tıı·dır. 1!114 l'1 clP" 

> üks~k dc\·lct işlerine kar smıyn baş mnnlar ayni suretle Bel~lkııdııtl ;fi 
ıa .. mışlardı. "Ru defa dıı ny11l is" 
takiı> cd ~illrlcrdi. Jaginot ııııı;11 • 
ti n kndıır !kuv-.etli ise, onıa ( ıılı 
nınktan çekinecek dQşnıanın ce;ed 
tan dola mnsı lhthnall de o t.,, ti 

kuvvetli olur. hıdcnı ki Magio0 cl 

eğer hisse sahibinin vakti müsa • vamız yok. ramnm ben~ dedi. değildir.> Yalnız, Dcanna evlendikten 
itıe, altı aene beklemez, (bita- - Bir köylü evi, kaç para ile F. K. SevimJi artist, bu sözleri söy • sonra, acaba bize eskisi gibi bir 

genç kız tııraveti ... e hoppalığile 
görünmiye muvaffak olabilecek 
mi? Bunu. tabii, artistin Vnughn 
Pnul ile evlenmesini müteakıp çe. 
virecegı filmlerinden nnlamak 
mümkün olacaktır. 

ol. cenahından lti~arcn .r.ınnc~~ l!ıı· 
nizınc kadnr 350 kılomctı cllk b ocrl" 
dut kısmı açıktır; bu sahudnn ıııfl 
mele i tlyecck duemnnın sol Yj;'11ıı~" 
118 taanuz zaı ureti vudır. ıflııııı11 

Fransanın j No. 19 f 

Son Günleri 

için de seyyar urıhıyıı, bu oı J{" 1 
taarı uz kudretine ve bu taarruJ 11 t ~ 
rctiııhı ıısrl motörlü vn ıt.ıılıır111 
deUc fötlynç görülur. ltl ıııı 

B\ı noktııdı General Gıım 11\-d'f 
)·ük bit hata ı vr t'dır. Şit ldb'C 
. ..~d 

(Devaın~ 

::::;;:::=;==::::::;::::==:=::::~~· · es' 
izmirde bir ihtikar bicl•

5 ıi· 
lzmir (Hususi) - Bahatıı!~li' 

careti yapan bir Fransız. j~tl f.W 
dl. ·ı ·~tıf· o suçundnn a ıyeyc verı rnı ıı 

tacir. gomclikonun kilosurıuetdıG' 
kurugtan satması lazpnıı 
hajde 800 kunışa satmıştır-....................... .-.-_.,..,... 

Vatanda ! 
Kprban deı·llcrinj Hııvıı J{urU' 

mu na vermeyi unutruıı 1 



1: IJ ;Jlel··: tJ ;J #1 ;J ! =ı ;) ....................... 
"Akpm" gazetesinin 

dikkate ••yan 

bir fıkram Şanghay Cehelüttarıkta Hiudiçiıi 

mıntakasinda hü~ı?';;!rı:ı:~huı hududunda yeni 
k a y Da 1 a r İngili/!'~~:a:a~~:::k~n=~n b a d is e 1 e r 

Şanghny, 26 (A.A.) -- Şıınghay durmuş olmuının, İngiltere lle Al -
entumasyonal mıntakasmd:ıki müsel manya arasında resmi veya hususi 

(BQ.f'rTlakaledn d•vam) 
bolan zuallı kızcağız acaba bu -
lundu mu ?ıt unvanlı bir yazımıa 
çskmııh. Bu yazı. ~nelerdenberi 
bütün memlelı:ette, bütün matbu

lib kuvvetler nrasındıı nylardanberi bir anlaşmanın mevcudiyetinden ile-
cörünmedik derecede ş~ddctll bir kav rl geldiği hakkındaki haber buraıla 
~a elmuv ve bunun neticesinde do· kat'i bir surette tekzip eJilmektedir. 
l.;uz Anıerikah Bahriye askerlle üç 
Amerikalı denizci hastaneye kııldı - Churchill'in mesajı 
l'ılmıştır. Landra, 26 (A.A.) - Ghurchill, 

Kavga, Noel ıabahı erkenden bir Yeni Zclanda Başvekilinin Noel nıc
llleyhanede çıkmıv ve 100 kııdar İta!- sajıııa verdiği cevapta Yeni Zelanda 
Yan ve Amoıikalı birlbirine gil'iş - askerlerinin muvaffakıyetlerini öv -
ınlşUr. İtalyanlardan ne kadar ya- mliş vo ezcümle demiştir ki: 
l'alı olduğu bilinmiyorsa da mütead- Ortaşaı kta bize muvaffakıyeti tc
dit İtalyanın yarnlaııdığı zannedili- min eden ayni enerji ile, zafere ka
)or. dar ''al'mak !çın bütün ccphclcıde 

Kavga herhangi bir masaya otu· her fırsattan istifade edeceğiz. Yeni 
rup otunnanıalt yüzünden çıkmış ve senPye azim ve itimatla bakıyoruz. 
İnzibat memurlal'ı gelinciye kadar 
devam etmiştir. Churchill'in nutku, İtalyan 
Şimdiye kadar rc.'\1'li hiçbir tcblit miJletine vasıl olmamış 

Baııkok. 26 (A.A.) - N'eşredllen atta ıikayeti mucip olan ccnıhi ve 
bir Tayland resmi tebliği, lHndiçinı içtimai buhran» 1 bahis mevzuu 
hududunda bım ;}'eni hiiıll f'ler vıı. etmekte idi. Bütün dünyanın ol • 
kua geldi.1'ini bilıliı'mektt-dir. 

Bangkok, 26 (A.A.) - Siıı.m baş- duğu gibi, bizim de böyle bir 
kumandanlıiı tebliii: buhran devri geçirmekte olduğu-

ı:iııl ı günü Fran~u: topçusu hudut muz, gazetelerde ıimdiye kadar 
aşın ateş açmıştır. 'fopı;ularımız belki yüzlerce defa yazılmış me
şiddetle mukabele etmieler ve muh- selelerdendir. Bu mesele etrafın-
telif tam tsabl'Ueı· kaydederek Frıın- • 
sıı bataryalarını susturmuşlardır. da ıazetelerinıiz müteaddıt uo-
Siam BD..:vekilinin beyanatı rup arqtırmalau yapmış, yini 

~ pek müptezel olan frenkçe tabi-Tukyo, 2ü (A.A.) - Bangkok'dan 
alınan bfr Japon telgrafımı gore, rile «ankeb ler açm.qlar, içtima
Tayland (Siam) Başvekili, Tayland- iyalçılammzm, mütefekkirlerimi
Fransı:1 Hindi~inisi 1111laşmazhğı zin, sinir hekimlerimizin, avukat 
hakkında aşağıdaki beynnalta bu - ve muharrirlerimi.zin fikirlerini 
lunmuştur: toplıyarak yüzlerce, binlerce sü

Taylıınd, Hındiçini hududundaki tun yuılar neşretmi~erd:r. Nite-
neııredilmemiıısc de, alınan bazı ha· 
bez.tere gÖl'c hii.dise dostça halledil -

vaıiyctin yeniden vrı.hnmet kesbet - A'·-- • --Lif l · 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork m"sinı istememektedir. Taylnııd, an- kim bizzat .....-mm aan e erm-

Tımes gazeteııınin Roma muhahlri, cnk Fran<ızlar huduttan kıtalııı ını de bu tarzda pek çok ya:ztlar çık
Churchill'iıı ımzart.esi akşunıı siıyle- çekerlerse, o zaman kc.ııdi kıtalannı mıştır. 

ınlştir. 
Binaenaleyh, bu hfıdiscnln başka

c:a vahim natlcr.ler doğurması ıııel -
huz. değildir. 

T edhis politikasını 
reddederiz 

diği mt.'Sajın henüz İtal~·an millet.ine çekecektir. Franı;a ile diplomatik mü Bu hakikat bu kadar meydan
varmamış olduğunu bih.linnektcıllr. uıkcrelcr bir tıkmaza varmı~tır. İh· da iken, bizim o yazımız çıkar çık 

Muhabir diyor ki: tiliıfın i~tikbalde alacağı ~ekil, Fruıı maz «Ak§am» bundan istifade 
Yabancı radyoları dinlemek İta! • ımnın vaziyetine bağlırlır. Fukat ediyor, yazımızı alıp bizi durup 

yanlar için yasaktır. Yabancı ı·adyo- Taylanıl, en fena şıkka clahi taımı • b k' 
lan dinliyenlerin ise ı;ok müteyakkız mile hazırlanmış bulunmaktadır. dururken iki küçük za ıta va a-
davranmaları t<:11p etmektedir. Maa· smı (evet baylar! Sizin için iki 
mafih, İngiliz tayyıırelerinııı attığı Arnavut çeteleri küçücük zabıta vak'ası!) ankas-

(t inci sahifeden devanı) beyannamelerin metni gibi bu mcııa· din büyüterek zihinleri tahdit ve 
l\latsuoka, bizi korkutayım derken. jm da İtalyan basını tarafındıın ueş- Tir anda tahrik etmekle itham ediyor ve 

•ncalı: Çine yardım azmimizi fazla· redllmesi nıümkundür. Fakat, eğer bu da yetişmİyormUJ gibi, ıaze-
laştırmı,Ur -ve bu azmimb:, fiiliyatla gazeteler, mesajı neşretm!!?.lenıe, bu- (1 iael •hifMlen tleva"') temize kartı her vakit kullanılan 
lendJsinr gösterecektir. nwı halk lı:iltlclerine vasıl olabilme.si kul'--

... _ · ı'-'" haftalar J"-ımdır. Bu metin D""- de bi-Lir tahkimat mevcut olma- bayağı silihı .anıyor ve araya -rv'lll'l'er, makalesini ıoylı bitirmek ,,_ ııu. ...., Y' d d b"' 1 
tedir: milince, akııiillmel pek az gün için- dığından ve bu şehir, hiçbir su - bir de (vakti saa ette e oy e 

Eski kongre izaları, daha gen9 de kendisini ırQstereet>ktir. retle bir askeri hedef teşkil etme vak'alar olmaz mıydı?) ıibi ma-
l'leııiJJere ıu ciheti hatırlatmaktadır- Amiral Cunningham'ın diğinden, İtalyan tayyarecilerinin nasız ve yersiz sualler karlflıra -
lar: • 'f · hücumları, hic;bir tehlike hisset - rak, bizim ayrıca dini tahrikatta 

yenı vazı esı · d · ~ 
Geçen harpte Kah:er de tehdit kul- rneden, yalnız sivil halka müte _ bulunmak istediğimin e ıma ey· 

lanınak rstem1'. fakat bu !listem Al- Londra, 26 (A.A.) - Bu akşam veccih bulunmaktadır. lemek istiyor. 
nıanya için en felüketli tesirler do- blldirildil(ine göre, Vis Amiral Cun- Bu kadar ciddi ve milli bir me-

iurmuıtu. ~:~:~:ıl.tB:!Zs~ ~~;;: :!~n :~ bo:~:lrd~:a: e~iİ!i:~r.a~:;a~: ıelede çok samimiyetle ya:ıulmıı 
hürriyeti müdafaa edeceğiz . · bir yazıyı, hiçbir sebep yokken 

Broolı:lyn, 26 (A.A.) - Nevyork dilmiştır. hasar ve zayiat yoktur. ta'-..!f v- tel~· etmi•e kalln4mak, 
llelediye Reisi La Ouardia, Brooldyn Geçen harpte Amiral Cunningham H' 1 ld ? un "' ·- J 

hemen hemen daimi olıırnk. donanma ıınaranın zaptı nası o u. bai1 olduan dinlomatlık meziyet de bir nutuk söylemiş ve ezeOmle de- •- ·r 
briştfr ki: da çalıemış ve hilhnssa Çanakkale Atina, 26 (A.A.) - Atina a- ve nimetlerini, yukarıda saydıiı-

Amerikalılar, cebrlişiddet hareket- harbine iştirak etm~tir. ' jansı bildiriyor: mu: Bay Necmüddin Sadak'a yakı 
l~nden katiyen Orkmeiler. Tedhie lngilterede Belçika ordusu Sırf Elen ahali tarafından mcs- ,ır mı? Tekrarlana tekrarlana ar-
llropapndasını reddedeceğiz. Yaşa- kiin bulunan Himara ve bu ka - tık nükte olmak kıymetini çoktan 
- _,, k · ,_,_ bil Nevyork, 26 (A.A.) Belçıka •qa tarzımızı ve munue etımu.uı - sabaya merbut 13 köu, kurtulu - kaybeden ve çok usanç veren 
\ü h lk • bildi;ıı;,l hü rl · baş konsolosu, 19 dnn 25 yaşına len- J 

n • ının azn: e r yetı şunu kutlamaktadır. (hacı, hoca, Mekke, cübbe ve ıııudnfııaya azmetmie bulunuyoruz. dar olan bütün Bclçikalılnrı silah al- . b 
Tazyik altında bulunan bütün diğer tına çağırmışbr. Bu hususta neşre - Himaraya ilk olarak pozor sa- destar) ~annı mıza mecmua-
lrıilletlerin de bu himayedC!n istifade dilen tebliğde deniliyor ki: bahı. Yunan jandarması girmiş - lanna veya ufak tefek ıazetelere 
~tınelerlne çalışacağız. Şimdi, mües- İngiliılerin ve müttefiklerinin ya- tir. Himaralı kahraman mütevef- bırakmalı, Bay Necmüddin Sadak 
.... ~_1 ! h nındıı harbetnıek üzere lngilterede "b' ki ba d d"" - ı· --... erimizi muda anyn tamamen a fa Spiromillisun yeğeni asteğmen gı ı a ı ıın a, uıunce ı ve ,1 bul o·· ~ il d ki h:ıf bir Belçika ordusu teşkil e>dilmektc- b h • 1 b Ad• r onuyoruz. tıum z c • Piros Spıromillos kumandasında hesaplı ~!Du arrır er.. u a 1 
\al 1 ..z d b ~ b' dir. Alman işgall altında bulunnıı - 1. d il ar ve ay ar zaı-.ıın a, ntt.. ır \'C- 25 ki,.ilı'k bı'r kıt", yag~mur alJın- nüktelere tenezzül etmeme ı eğı l'a 'k' cl k yan topraklardaki Bı•lçikalılar hu .,, .. 
b 1 ·ı ene onra n er yapma mec- kanun hükmüne ül.hi olun en vakın da evvela Spilia limanına gitmiş midirler? 

Uriyetinde kalacagımızı hlç kimse " J 

\at"i surette söyllyemcz. Çünkü in- Belçika konsolosluğu ile temastı gd· ve oradan da, İtalyanların tahli- Hem nırçadan evde oturan, 
tihap hakkı bizim d<i-ildir. mele.ri lazımılır. ye etmiş bulundukları Himaraya komşusuna taş atman tarzında 
J\nıcı·ikada Noel ka7.alarında Afrika harbi çıkmı~tır. Bu kıta ild birlikte 1 li- pek maruf bir söz vardır. Siz ma-

157 kisi öldü mara kahramanının ihtiyar kar - demki «yumurtada kıl aramak» 
·• Kahire. 2G (A.A.) - Reutcr: 1 deşi Miltiades ile Himnralı <>Önül- kabilinden bizim, ~hsi emeller 

l'levnork, 26 (A.A } - Bııyram!nr B di k ı 'd ı ı · t "' .ı_ •J ar n mınUı ıısını n şı 1 et 1 op- ili .Zetos da bulunmakta idi. Hi- ı peşinde asla doJa .. mıyarnk çok 
- yapılması mutııd istati tiklere gÖ- çu düello~u df!vam etnıcktr.ıllr. ~ 1 
~. Noel yortusu münmıPbctlle bır·çok Kahire, 26 (A.A.)- Rc!lmi tcblığ: marn halkı, gözleri yaşlarla dolu samimi surette ynzdığunız yazı a-
ltaza neticesi lil!lm vak11ları olmuş - Trabhı~ıırpte vaziyette hiçbir de- olarak. kendilerini kuıtarmıya rın her cümle ve fikrini alıp tah • 
tur. 167 kişinin öldüğü, bunlardan kişikllk yoktur. gelenleri karşılamış ve hep bir - 1 riftcn çekinmiyorsunuz, o halde 
1 lli inin seyrüsefer kazaları netice- Sudan hududunda keşif ınüfrrzrlc· likte kiliseye giderek ititihlastan ı kendiniz de yazılannıı:a çok dik-
•lnde oldfitft bildirilmektedir. rımizden biri Kaııı;alanın şarkına dolayı dua edilmiştir. kat etmeli, her cümle ve kelime-
ltoosevclt, ı· ngı'Jtcreye '-'apı- · rr k u· ıı· k k ! 

J mu"a n ıye ı ıı· :ı ın yapara Yollar İtalyan ölülerile dolu n. i.zi iyice.tarttı~~a';' sonra yazmayı 
lan ,.ardımı anlatacak düşmana zayiat verılirmiş ve döner- d d l v t k t t 

J • 1_,. b" h b l ıtıya e ınme ısınız. e ar ı u -
V ) R . i - kcn berahcrlnde lıir esirle muhtelif -umara, ır ara e manzarası l _ h uçl hem gu"'çlu··,. 

lı aşington, 26 (A.A. - eıs cum nıalzome getlnnfştir. k d" ç·· k"' t l I ugunuz « em s u, 
Ur .Roosevoltin pazar akşamı söyli4 arzetme te ~r. un ~ ta yan ar'. 1 olmak yolunu bıraarmalıaınnı. 

)eceii nutuk hakkında '-"alelocilere Sair ttpbelerde kayda değer miı- kasabayı yagma etmışlt:r ve gcrı V k A • • b' --• itibarlı 
~ R .• U h hiın lıir lıraeket olınamışlır. .. .. d"kl . h • h . a 1a aı:ıı, mı y~1 ve 
it auatta bulunan cıaıc ıu urun gl ot~r1emde' ı Her~ erı,e1 yl ı takrıdp ey ba,mubarrirlerimizin, ellerinizde, 
ltibı Earl)·, fnı:Utereye yardım hu- emış er ır. ımara ı ar, 8 ın - b v d•v• · b slarına 

1tıııunda t.asrihatta bulunacaı.ını, fa- M r M ı· · h.'k" t' ı ki · d' ,_ ı egenme ıımı:r. ve 4a ı le • ısı ec ısı, u uınc Ul ar ve çocu ar, ıım ı ırn.rtu uı kar'ı b;• tu"rlu" te-'·in edilemiyen 
at rakamlar beklenilmemesi laıım- • t• . • · d el k d ı .. :il\ 

ttldifinl söylemiş ve demiştir ki: sıyase mı tasvıp cttı or u~una yar !m etme te ır er. husumet1er beslediğiniz yazıcılan 
Roosevelt, Ameri'-da harp levnzı- Kahire, 26 (A.A.) - Ml!lır Mebu- Hımaraya ııden yollar, italyan k . • k"t ları olduvgunu 

- - M ı· l " - d ··ı-1 'l d 1 d Y il d ·· ezme ıçm çe 1 a, tıı~ı imalatının çabuklaşttrılrruısı için ıan ec ııı , uç ıı:ıın evnm eden gi7Ji o u erı e o u ur. o l!_r a, uç b'l. F k t "L-yet ka .. ını:z-
- (i--.. ••el•rd hilk"- ti' h f k h" k•f· h •. 1·· h ı ıyona. a a nına . ., "tn•tln sarlettlti gayretleri her- m _,..,.. .. en 8'lnra wue n a ır ayı tec. ıze a ı er tur u a'!' dalcilerin elleri de annut dev,ir-

~~i~:ıyabileceti bir şekı1de izab ::le.ı~::~n~:i,~:~~alife karşı 12'.! ma:ze.m~sı vard:~· ltal)•an~ar, ~ı- miyor, onlar da kendilerini mü-
............ - ............. -····••••••···- Başvekil Sırn Pqa, müzalıere ıo- cal tdı:rın8~· yyara l ann.ı tbe.r ctmışl- dafaa için icabında eJlerine birer 
l'ransada şiddetli soğuklar nundıı söylediği nutukta bllhıı&.~ de· er ır. ır unan erı, ır yara ı akılt ı a1abilir ve arasıra bi -
~ Qermont. Fernnd, 26 {A.A.) - miştir ki: ltalyan subayını hulara~ "kurtar - ~er f~e vurmak cesaretini ıös-
... ransada. bilhassa merlcn mıntaka- inglliz zaferinden ııonra tehlike, mıt. ltalyım subayı, mınnettarlı- t bilir! r 
1lllda ıiddetll soluklar hllkiltn ııür. şimdi uzaklnşmış olmakla beraber ğını göstermek üzere Yunanlı e- erSöe .. I ~ · İ2İ bitirmeden ,urasını 
bı~'- b k k '- J d ıııu-·ııafaa ha~ırlıklııı·ırı11~d .ı·vaııı e - · l f w f · · z enm "llteclir. Kar ta n ·ası ço ... ın ır. .. - "r re, ımza ı otogra mı vermıştır. da ta~rih edelim: Maksadımız, 
'IAdllerde öğle Qzeri sıfırın altında diyoruz. Mıııırın hariri ıılyueti, İn-
'tki7. derece kaydtıdilnU.tir. iklimi ıifü • Mısır ittifııkıno ve mcınlelıe- Muzaffer Yunan ordusu durup dururken Ak,am'la bir 
\rnıuwiyetle mutedil olan .Toulouse'da tin ınuılafanııına l~tinııt <'lrıll'ktcdir. Atina, 26 (A.A.) - Atina a- münakaşa çıkarmak değildir. Bu 
~~uk, ııfınn ııltında 12 dercıceye Mı~ır İngiltere ile ııkdcttlği mııııhe- jansı bildiriyor: s~tırları sırf, kendimizi müdafaa 
"'l(Jar inmlı ve öğle ü.Mıri parlak gü- deden sonra bOtün taahhütlerini dü-' mecburiyetile ve bir de Aktam'ın 
tıeşe rainıen hararet ancak sıfırın rüst bir tanda yerine getirmekte - Yeni sene doiarken, muza Her muhterem ve sadık ba$muharr1-
-ıtlnda ~e kadar yükselıııiştlı-. dir. Yunan ordusu Epirde ve Arna • rini hı.fıfçe ikax maluadile yaz. 
::::::::==================·========== vutluk topraklarında milletimizin 

TASVİRİN ANSİKLOPEDİSi 

Lord ne demektir? 
tı· İngiliz devlet ricalinden ekııcrisi -
h:ıı isimleri önünde geçen Lord ta-

ri vardır. Bu tabir Bilyttk Bıitan
)Qda derebeylik zamanından kalmış 
hlr eakl biı· asalet unvıınıdıı·. Feo -
;'allznı devrinde ıırnzi ve tımarı bu
lınıın lnglliz dereboyleriııe umumi· 

)et Oıere bu nam venlmiştir. Aslı 
~ki Sakson lehçeıiııdek.1 !ıloford ke
lıı lı\esindcn nlınnuıtır. Manası (ek -

ele ve.ren) demektir. 
d l>erebcylcri, Krnl tarafından ken
t;~~rinc vcr11cn. nratidcn temin et-
8~t?ri ıntifa mukabilinde bir miktar 
ii';er bcslcrlerdL Bunlann ekmeti 
d rebeylne ait bulunduğundan kc.n
~~erinc bu unvanla hitap edilmekte 
b 1• Bizdeki eski çorbacı tlbirl K{bi 
} ·_r -oeydlr. Lorcllnrın rciikalarına 
'"'ld y denilir. 
ı.• İll.gilteredkl aaıl a alet unvanlan, 
d t'ansada ve Avrupanın karasındaki b 'er memleketlerde olduğu gibi 
\t~lt, Marki, Kont (İngUizceııt Earl), 
lı 1 Ollt ve Baron diye muhtelif aı -
't~flııra ayrılmıştır. Fakııt daha son
"e' .Yalnız Krnl hııncdanı Prenslerine 
'tQ lilen (Dilk) den aşıığı ve asalet 
81 t~ııinin en sonu Baronun yukan· 
ı(' . !ltfin asalet unvanlannın sahip. 
,1~he izafet edatı (of) kullanılmalı:-

ııı Lerd denilmektedir. Şu kadar 

var ki asıl unvan zikredilecek olursa 
o zaman izafet cdıılı kullanılır. Ba
ron rütbesini haiz olanların isminin 
evveline ı,ord değn, Sİi' yazılıı'. 

.Mescli meşhur İngiliz siyasi de,·let 
adamı ve gl'~cıı Umumi Hnrbi İngil
tere namına ilan edl!n z:at ya (Lord 
Derby) yahut Enrl of Dl•l'bv olarıık 
ya:ıılıyordu. • 

Mualıbaran ( Lord) kelime i meca
zen büyük, hakim, baş ve yüksek sa
lihiyet ve otorite sahibi htırkesc a
saleti nıevzuubahsolııııynrak tamim 
edilmiştir. Hııttli gerek Cenabı Hak
ka, gerek f sa•ya İncilin İngilizce ter
cümesinde majilsknı harflerle (Lord) 
denilmiştir. 

İngilterenin en büyük saray erk&. 
nı, kabine azaları, ruhani, bnhri ve 
idare rüesasının isimlerinin önünde
ki resmi unvanlarda ekseriya Lord 
bulunur. 

İngiltere Bahriye Nazırının unva
nı (Amiralliğin birinci ivil Lordu) 
ve donanma unt .. mi erkiinıharbiye 
reisinin unvanı (biıincf deni7. Lor. 
du) dur. Amerikaclıı asalete ve Bü. 
yük Brltanya an'aneaine demokrasi 
ruhu iaabı ehemmiyet verilmeJi{,oin
den, Amenlran f ngilizccııtndc ı..ord 
pek az kullanılır. 

hürriyet ve istiklalinin muhafaza 
l "'e müdafıt&sı ıc;ın, mağrurane 
harp etmektedir. Bu hürriyet ve 
istiklali uzun ve acı mücadeleler
le kazanmış bulunuyoruz. Yunan
lılar, istiklal savaşlarında, zopte

ı dilmez cesaret hamleleri ve kah
ramanlık menkıbelcrile cihanın 
takdirini kazanmışlardır. 

İngiliz tayyareleri Korfu 
halkına Noel hediyeleri 

attılar 
Atin;ı, 26 (AA.) - Yunanis

tanda bulunan ingili:z pilotların
dan birkaçı, Noel bayramını lem
süen Korfu adasına dün yüzlerce 
Noel hediyesi atmışlardır. 

İngiliz hava kuvvelteri ku -
mandam daha önceden Kodu 
Valisine ntüracaat ederek, hava 
müsait olduğu takdirde İngiliz 
tayyuelerinin Kodu üzerinden 
Noel günü alçaktan uçacaklarını 
ve pilotlarla lngiliz hava kuvvet
leri subayları ve erleri namına 
paketler atacaklarını haber ver -
miş ve demiştir ki: 

Bu hediyeler, dü manın ağır ve 
devamlı hücumları "8rşısında 
gösteı<liğiniz cesaret için duydu -
ğumuz hayranlığın ve Korhıya 
inmiye mecbur olan tayyarccile
rimize karşı iz ha ı- ettiğiniz tıü"r l'h
bulü takdir ettiğimizin bir sem -

mıya Jüz'!m gördük. 
TASViRI EFKAR 

boliidür. 
Hediyelerin çoğu, çocuklara 

mahsus yünlü elbiselerdir. 

Atina mctropolidinin mesajı 
Atina. 26 (A. A.) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
A tlna metropolldi, ~od münase

bet ile Yunan milletine ve orduya 
temcnnileıini bildiren bir mesaj 
nesretmiştir. 

l\1etr..,polid, rnt"sajında, herke
si, iman kayası iızerine çıkarak 
gözlerini adalet güne~ine tevcih 
etmiye davet eylemektedir. Bu 
giincş, rüzgarlara kaı·n bulutları 

dağıttırıp Yunanistana ve bütün 
dünyaya nur ve sulh getirecek o
lan güneştir. 

Metropolid. mesajına şöyle de
vam etmektedir: 

Etrafımızı kasıp kavuran fırtı
naya hakim olmalıyız. Allah bize 
bu sulh ve ışık gününü verecek
tir. Çünkü davamı7.., Allahın tak· 
dis ettiği doğru bir davadır ve 
kahraman müdafilerimizin par -
lıyan süngülerini bizzat Allahın 
eli sevk ve idare etmektedir. Sü
rüne sürüne kaçan düşmana lı:ar· 
şı harp eden askerlerimize arslan 
c<>sarPt ve kuvvetini veren yine 
odur. 

stanbulu dolaşırken 
kitapla7 ------:========-----

Namık Kemalin 
romanları 
Yazcıa: BaAa Dünler -

r..·e~eden: ÇIGIR KİTABEVl 

Şehzade başı 
Fiyab 30 Kt- 80 aahife Şehzadebaşı bundan 30-40 sene evvelleri 

Milli kfitilpbanemize aeqin eser
ler hediye eden Çığır Kitabcrl 
büyük Vatanperverln d<>iumunun yü 
züncü yılı lllilnaaebct.ile Nanıılı. Ke
malin yazmış olduğu romanlar hak
kında bir fikir nı-ebllmek için bu e
seri neşretmiştir. 

en makbul ve kibar yatağı semtlerdendi 

Eser yıılnız !Çemal Bey merhnmun 
romanlıırıııı taf<dim ve tahlil d«:Kil, 
Namık Kemalin yetişmiş bulunduQ:u 
tandm:ıt devrinin roman vnziyetlni, 
daha doğrusu memleketimize bu de
virle beraber giren romanın geçirdi
ği istihale ve inkişafını metodik bi.
şekildc tetkik etmekt.e, Türk roman
cılığının kısa, fakat çok müfit bir ta
rihç!!Sini meydana getirmiş bulun
maktadır. 

Bu tarihçede Tantlınattan evvelki 
hikayecilik ve Avrupai ronıanın 
memleketimizde zuhuru, bu romancı
lığın bangi tesirler altında kaldıirt 
ve ne gibi cereyanlardan mülhem ol
duğu, bu deviı'de yazılan eserler ve 
romancı kadrosu, ronıanlaı·ın karak
t<> .. ri ve bu romanlar bakkında o sa
mnn yaşamış ve bu kndroda bir rii
kün olmuş kimselerin bhzat verdik
leri hükümler kavdedilmekle Tnm.l
mat romanc.ılann~n işledikleri mev
zular hususundaki öz tclakkileri gös.. 
tcrilmiştir. 

Bu tdakkiler Namık Kemalin İn· 
Ulmh, Celfil romanları mukaddemo
sindcn" Beşir Fuadın İntikadındıı.n, 
Ahmet l\litbatın bir makalesinden a
hnmıştır. Eserin ikinci kısmı Na
mık Kemalin intibah ve Cezmi 
romanını tahlil etmektedir, Du tah
lillerde romanın mümkün olduğu 
kadar mufassal mcvzulıırı i7.ah edil
dikten soma eserlerde bulunan şa • 
hısların tahliline geçilmektedir. 

Bilhassa ortaınekU>p vo itse tale
belerine büyük vatanperveri tanıt -
mnk gayesile kaleme alınan esenle, 
temas edilen mevzuların ve nıuha
\'erelcrc\e bulunan bütün arab1 ve 
farisi ke1lmelerin de mufnssal bir 10-
gatçeııi verilmiştir. 

Eı;erfn sonunda Namık Kemal 
hakkında yazılan kitaplann bir lis
tesi \'ardır. 
Namık Kentalin liliımile 1888 de 

Ebüzziyn merhumun .<Kemal) ~~mli 
eııerini mütr.akip yıne kendısınin 
1908 de yazdığı (Naımk Kemalin ter
climei hali) eserinden sonra bugı.ıne 
kadar lıir kısmı broşür büyüklü)tiınü 
geçmemek ü:ı:r>re anetık 21 kitap ne.ş
ı·l~lilnıış olrlujhınu görüyoruz. ~km
leketc lıfırrivet me!humun\l sokmak 
uğurunda kendı hayntını istihkar e
dip ınf'n falanla gözlerini yunınn en 
büyiık vntıınpen·erlıniz hakkında fi2 
sc~ı·de 13 ü yeni ynı.ı ile olmak u7.ere 
ancak 2.1 CSC'r neşredilmiş olması. 
mcınlek«'tin kültürü hcsahırııı bu a -
~· ıptır. 

E:ı.ki y zıyı bilenlerin gitgide a • 
zald ı:ını gozönünde tutnı-sak, c•skı 
kıvmetll'rim'z ve hüyüklertmiz fuı.k
kı~du evlBtlaı:ımıı.a' hiçbir malilmat 
bırakamıyacnfrımız bütün foc.utllc 
meydana çıkar. Eserin muharriri 
munllim B:ıhn Durdcr'dcn bu vaılıdc 
kıyınetlı l'lüılkr bekleriz. 

Bayan Melek Celal --
Tilrk elitlerine clair 
bir konfera11!I yerdi 
Dün Beyoğlu Halkevinde Ba

yan Melek Celal tarahnd~" 
c Türk el işleri> hakkında pek ıs
tifadeli bir konfenns verilmiştir. 
Müteakıbcn de genç sanatkarlar 
garp musikish1den parçalar çal • 
mtşlardır. 

Bayan Melek Celal, asırlardan 
beri kadınlarımızın ve kızlarımı
zın göz nuru dökerek ve ~l e.meğ'. 

fcdert'k meydana ~etırdllı.len 
sa:rleri devre <levre istihaldetle 
es k • . 
anlntmış; bunların ren , çız~ı ve 
işleniş tar2lıııına daır, projeksi -
yonun da yardımile, iz h;ıt ver • 
miı:ıtir. 

-cTiirk elişleıi> i:ı.imli matbu 
hır eserin muellifi ve bir de kol
leksiyonun ıınlıibi olan müdekkik 
mü:ıe-.•verimızin konferansı, gii
zidc dinleyiciler üzerinde çok iyi 
bir tesir bunkmı tır. 
Akşam Kız Sanat mektebi de 

bu vadide çalışmakta olduğu ve 
Beyoğlundn Dekorasyon mağaza
sında Türk elişlerini göstermek 
üzere bir sergi açıldığı için c Türk 
elişll"rİ> bu sene nazari ve ameli 
şekilde canlanını.:;, adeta rönc • 
sansına erismiş bulunuyor. 

Türk mimarisi. Tüık çiniciliği, 
Türk musikisi, Türk tezhipciliği, 
Türk hattntlı~ı vesaire yanında, 
~ son devrin sürekli mesaisi sa
yesinde, artık bir de ilmin tesbit 
ettiği cTürk eli§leriJ> mevcuttur. 
Yalnız güzel sanat değil, istikbal 
için nyni zamanda büyük bir ti -
caret mevzuu olan bu sabadaki 
çalışmaların müteakıp safhalarını 
da bekleriz. ·········· ...................................... . 
12 yaşındaki kızı kandırmış 
ödemiş (Hususi) - Me~ruti

yet mahallesinde kundurac.ı çırağı 
Şerif oğlu lsmail Özkeskin, Mus
tafa kızı 12 yaşında Aneyi, ev -
lcnmek vaadile iğfal ederek kir
letmiı ve ondan eonra da imam 
nikahı yaparak evine alml§tır. İs
mail. her iki suçundan ötürü tutu
larak adliyeye verilmiştir. 

Yazan: Sermet Muhtar ALUS 

Şehzade cıımilnin orada bulunma
sından dolayı semt bu ismi almış. 

Cami ile en gerideki büyük türbe, 
imaret, tabhane -,,·e medreseyi Kanu. 
ni Süleyman, civan yaşında ölen 
l\lchmed Sultan namına, (Eski oda
lar) denilen yenıçel'i kışlasının nv
lufiuna yaptırtmı,. Miman Koca Si-

tun müh!m mevkilerinden. Yukanda 
d<:diğimiz gibi (Eakl odalar) İlimin
dekl yeniçeri kışlıısı orada. İkinci 
Mııhmud yeniçeriliği kaldırdıktan 
sonra kışlayı )"1klınp sahııya Fevzi
ye adını koymuş. 

Köşedeki bh vakitki me~hur kua
ntlıanc ile 1894 r.elı.clcsindcn sonca 

nan. fırının ilerlı>ine yapılan çaı-şı bu 
Bu erken ölilme çok yıınan balıa- isimliydf. Elyevm Laleliye giden 

nııı (Şchzııdcler güzidesi Sultan cuddc de öyle ya ... 
Mchmedim) tarihi 950 (1543) yılım Kuşı köşedeki ııebıl Lale de\'ri 
gösterır. tıııdrazamı Nevşehirli 1brahım Paşa-

Iliııaya o sene başlanmış. Bülr•uk . . l mndır. 
lmpısıııın ilzcrındekı tar hlndrn 1111-
lnşılıyor ki b~ sene ımnra, 955 de Şchzn.delıaşı bundan 30, ~O sene 
t amlanmı cvvcllerı de en makbul ve ı..,bar ya-
nm _ ;,. J tağı ı;emtlcrdendi. Fcvı.i)•e caddesln-

BüyQk turbedc, ustilne tcbcrrliken de riynziyccl Vidinli Tevfik Paşanın 
hır taht kurulan l\leh~n~ Sultandan konağı (Şimdi Üniversiteliler Yur
başka sağında kardcşı C~harıgtr, so- chı), doktor J-'cyzi Pa~a ve İşkodra 
lundıı da bunun kızı Humıışnh yn- Valisi &ıfyt'ddln Bc~inki bugıinku 
tarlnr. . . . . ııoUıı merkez.inin bitişigındc danınd 

Şehıad~ Cıhangınn bahtı dn ~çlcr Mahmut Pnşn ve ııı otcslnde Ticn
ncısı · · Dır . Rus papazının kızı ıkcn ret ve Nafin Nazırı Zihni Paşa ko
akınla~ın lııı!nde .l·akalanıp saray~ nağı (şimdıkl isllkliil Li ~si); Bur
goııdı;rıl~ıı, h.anuııııı~ıı .pek scvgıllsı mnlı :Ml'scıdııı sr,eri!linde Kalkandc
vc fkln~ı Sel ımlc l\Iıhı ı~m~ııı nnn ·- !enli Akif Pnşaııın, solunda Sillstrc 
s1 meşhu ı· Roksolıııı, yanı lluı rrnı ınüdafıi Rıfat Paşn \'e vereı::csinin, 
Sult:ııı, üvey o~ullnrıııı kısknnıı mış. lmmıımın ~;ın ımkaı.'"lnd::ı 'l'cçhizatı 

Bilyük ~«'hz~d•• Anınsyıı Valısi Askerive Nnzırı Hneı Akif Paşanın; 
~Iu tııfnyı bir ıııyaı: lertıp et~I diyo Horhor yokuşunda sırnsilc Bursa 
ıth:ım:ı k~lkışıyor. Jr~n_ scfC'.rıı~c gı- Vali ı Munir, Müşirlcrdcn "M:ıhmud 
rlılırkcn Konya Ercı,lısınde ıstıkhalc Mesud c kı vüzeradan Suphl Pqa
gcldiği sıralar, babası otağı içınde lıırın 'Kıztnşında e11bak sadrazam 
lcl:ım ettıı i,)lor. Kıbr;ı.lı Klimil Pa!lanın konakları 

Clhangiı de orduda beraber. Ağıı- vardı. ' 
b<'yislnın ukılıetıni gorünce korku-
dan hn talnnıp lfnlebc varır vaımaz ŞPhz:ıdebaşı o 7.amnnın Jl.amazan-
24 ya,ında ~hıretine kavuşuyor. lnnnda da şenlikli mi şenlikli. Cuma 

Zavallı knmbuı • çirkin, Iu'kut zı ki ve puzarları, on nı.şinci giinü, kan
bir gı'l\çmiş. Suleymnn, bu oglu ıu dillerde akşam eznnınn kadar ağır 
rla çok sev<>rnılş. Onun nam mu da akıınk n rnbn piyn~nsı; yaya kaldı -
Tophane ım'tlarında bir cnmi çıktn- Hmlnrında omuz omuza ı;eyirci. 
dığındnıı bııvallye Cihangir denill- Gccck'.l'i ç:ıycılıır, kıraathaneler, 
yor. meddahlar, Uyııtrolıır hıncahınç Te 

sahur <lnvulu gürlerken evli e,•ine, 
Şehıadcbası. iitcdenberi lstanbu- köylü köyune ••• 

Eskişehire sürgün edilecek Almanyanın 
Yunan itine 

müdahale 
ihtimalli var 

( Birhıoi ,.Jıif ede11 deva.111) 

Bergama (l lususi) - Gazipa
şa mahallesinde bakkal lımail 
Acun ve Ömer Bahrinin ev ve 
dükkanlaanda petrol bulunduğu 
halde müşterilerine (kalmadı) 
diyerek tatmadıkları zabıtaya şi
kayet edilmiş, dükkan ve evle -
ıind<' yapılan araştırmada 1smai4 Dert gclmckt_f'.dıı·. Rus~~ bu barekeU 

l. · d b' ö B h · · Almanloı ın ılhıı.m cttiğı mütııleaıoın-
ın evın c ır, nıer a nnın c-
. <l d 2 k l d dudır. vın c e tene e petro mey •· 1 Mncariııtandnn mOhlm Alman kuv 

na çıkarılmıştır. TCUcrlnın Nacari tan yolile Ruman-
Mahkemı•ye sevkedilen maz - yaya gitmekte old"'>"Unu bildiren 

nunlardan lsmail Acun beraet et- Nevyork ı&<Uf'te inin Bcrne muhabiri 
miş, dijierinin suçu sabit görüldü- şunu ilave ctmcktc·dir: 
ğünden, iki ~ne Eskişehire !IÜr - Ruınanyayn göncleı·ilt'n Alınan tak. 
gün edilmeıine ve 500 lira para viye kılaatının mevcudu 1~0.000 ili 
cezasına mahkumiyetine karar 200.000 Uıhmlıı edllmektcdır. 
verilmı tir. İyi nıallıınat alan muhfıllerde soy
İzmirdc garip hir ev alım, lcnildığlnc göre Bnlkanlarda vaziyet 

sümtlc bir nctice)e doğro gitmekte-
satım i..:i mahkemeye d' :. ır. 

intikal etti Bazı müşahitler, Atmanyanın ö-
lzmır (Hususi) - Eşrefpaşa- nOmüzdcld günlerde Yunan harbine 

da ev 921 tışı meşclesinden çıkan mftdahalcsini beldemcktedlr. 
bir dolandırıcılık vak'ası adliye
ye intikal etmiştir. Vak'a şöyle 
cereyan etmiştir: 

Şerif öke adında bir şahıs, !:_V· 

lenccek olan oğluna bir ev şatın 
almak istemiş ve Tepeciğe gide
re.k tavsiye ettikleri Mustafa oğ
lu Ali Utkuya müracaat etmiş, 
Ali de: 

- Benim bir evim var. Sana 
snt:ıyım. 

Dcmişfü. Nihayet pazarlık ya
pılmış, 41 O liraya bir anlaşma 
hasıl olmuı. aonra da notere ai
dilcrek şahitler önünde satı_ş se • 
nedi tazim edilmiştir. Parayı ce
bine atan Ali bir daha görünme
miştiı. Bunun üzerine 41 O lirayı 
b3yılan ~rif öke. kendi.ini ara
mış, bulmuf, evin teslimini iste
miş; işte o vakit mesele de mey
dana çıkmıştır. Çünkü ev sahibi 
Ali: 

- Bu evi kardeşlerim, ben -
den habersiz. başka birisine sat· 
m11lar. Bilmiyordum. Maamafih, 
senden aldığım paraları ödiyece
ğim, borcum olsun .. demiştir. 

Dün :rapılan muhakemede, 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Ankara, 26 (A.A.) - Türk 
Hava Kurumuna yapılan yardım 
lara ait bugünkü haberler, Antak 
yada son on beş gün içinde Ku -
runıa yapılmı~ olan teberruatın, 
altı bin lirayı bulduğunu ve bu 
arada Sıtkı Asdci'nin 300, Os -
man Mısnk 2SO, Hocaoilu 200, 
Kimil Mıısaracı, Ali Mısırlı, Yu
suf Koyuncu, lbrahim Cemal, 
Murlazn ve Ali Numan adındaki 
vatanda~lann da yüzer lira ver • 
diklerini bildirmektediT. 

Kangal kazası dahilinde Ku -
ruma aza ka~dedilmiı olan 2700 
vatandaş da taahhütleri olan dört 
bin lirayı Kuruma vennilıerdir. 

maznun, davacıdan para olarak 
yalnız beş lira 8dünç aldığını, 
b:ışka para filan almadığını söy
lemittir. 

Mahkeme. bazı pbitleri dinle
mek için mul:lakemeyi talik et -
mittir. 

------~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;.,.~~~~~~~~~~~--"'-~~------------------------~~~~~--....... ~~--'--·---~~-----'-----



Anadolu ve Radyo 
Artık Ankaranın sesi, ışıne giden, kahvesinde 
oturan köylünün kulağına hemen varıyor; uf ak 
bir tedai yapalım... Eski devri hatırlıyalım; aş· 
tığımız mesafelere biz de hayran oluruz 

Yazan: S. N. TANSU 
----------------·-----------

Galatasaray takımı 
yanlls kurulmuştur 

Gunun Bulmacası 

Bu yazıyı bir G. Saraylı 
göndermiıtir. Kendi 
noktai nazarına göre 
aoa mağlubiyeti izah 
eden aporcunun fikir· 
lerinl, bitaraf !ığımıza 
binaen dercediyoruz 

Mor aıı· dagları, ağaçlara gomu- ğılııı gitmekte ve bfttün dlnll'yicıleri Solc/(ln Bağa: 
lü yeşil vildileri, şırıl şınl akan de- muayyen ı;aatlerde bu >urdun büyuk Lig ınaçlal'ının birinci devresini 1 _ Siyııh hayvıııı • Beyaz, 2 _ 
relerı, kızıl kıraç bozkıdarlle Ana- ve dehakİiı· Millt Şefine, oııuıı demir fcnn biı· netice ile bitiren Galatasn-

k 'k' ı d ı Çnl-Onun, 3 ·Bugünlerde rapoı· vere 
dolu, nsırlardanberi U)•uduiu yata- elli hükümetino ve bu huküııwtiıı i':ıy ta 11111 • 1 ınc evreye c e şıınsınz miven bir zat, 4 _ Entlrnanıeııin ki-
iından uyanmıı, yepyeni bir devri kaynağı olan .l\lıllct Meclisine bnğln- bir o~undan sonra iki sıfır ınnğlÜJı bn;.cıısı • Eski bir harfimiz, 5 _ 
"/a.,amıya b mlamı•bl'. maktadır. O, bir aonülden "'Önulc olarak girdi. Gıılııtıısııray bu mnçı l l . 

" Y '" " "' k d ' Eld k' ı 1 Spor muharrir m zın soyadı, G-Çok Leyleklerin kerpiç ev damlarında akan ı;u, kalbden kail>(• uzıyan bir td ıızıınamnz ınıy 1 • c ı e enmn ar- · 
1 " h · · b' k iyi, 7 - Dost bıı· millet - El, 8 -ga,,.alarını rıırptıkları sıcak yaz gibidir. Onun esinde "Urda itimn . :ı an 11 ıyı ır ta ım yapılamaz ınıy- 9 " ~ J " c · ıi w ~ lfün yoruluşu, - Bit tane - ( ) (rlllllerl çoktan geçn~. yapraklıırı dm, şanlı ve şerefli Türk ordu unn dı. crnı n sııntrafor, Gündüzurı ag 

cararnuya yiız tutmuş meyva bahçe- yaslaıımanm ve hükümcte inıınnm. iç oynatılma. ının her halde böyle l'uktırıdan aşağıya: 
lori ve 8ÜI ülıniye başlamış kara top- nın isabeti mevcuttur. bir mııçtn tecrühe edllmesl lüzımdı. ı - istiyertık bilerek • :!O kuruş 
raklarile kışa hazırlanan Anadolu, Sabah işe giden emekçiler, tarla)'D C4:mil ve Gündüz gibi ııncıık iki nrtıp yüz parn inen bir nesne, 2 -
dünyanın boğaz boğaza boğuştuğu çıkan kfü·lüler mekteplerine ltızu- hazıılayıcı iç yanında iş gorcbilen Koşuşun - Zaman - Beraber, 3 -
ba güuleı·de silkün içinde y1tşadığı mış parn;uklaı:ını hohlıya hohll'la santrnforlurın yanyana oynutılnıası, ı-:vlillk gecesine verilen isim, 4 - Öl 
Cünıhuriyet devrinin eserlerıni haf·· ı koşau Türk yavrulıırı biı an d~r- for huttınııı biı· iş göı·cnıenw ine yet- çii esası • A gelse yaına olııcnk, 6-
ranlık ve sevgiyle seyretmektedır. makta ve d~riıı bir veed ile Ankara- mcz mi? Bunn Barbaros ve Sal'llfl· Jsinı, 7 - Btınekteıı emri hwt.ır -
Gece, gilndiiz tiz ıslıklarile köyle.i, nın sesini diıılemcktedfr. Üğlenln miıı de fena oyunlarını ilavt• edeı sek Bcrbcıleriıı usturalıırını bilediği nes 
ayrıca kasabalaıı sağ ve solunda lıı- )".orgun santlcrinıle ıiairelt>l'inden yo- mağhilıiyetin selıcbinl daha iyi nıı- ııı>. 8 Riı lıinck hayvurıı - Bir kn-
rakıp geçen tren çığlıkları, ııtalıırm mek pııydosu için lokııntalıırıı, knh- larız. sııbıımız, 9 - :\lenılekctteıı ılıınüş. 
ezan sesleri ve kumru huhularile ca velenı çıkan memtıı lar, diıkkimlurı- Oynatıldıii;ı her mac;ta fena oyııı- Evv •lki bulmacanın halledilmiş 
nıl meıdivenlerindc uyukludıı;,11 padi- nın önünde dalgın dulgın uilşünen yan Barbaros neden hülll sagaçıkta fekli 
phlaı· devrinden ne kadar uzaklaş- esnaf, bu sesde butün bir dünyayı tecrübe t•dillyor? Elde eleman yok ------------~ ... 
tığını gösteren en canlı bir varıır;ın öğrenmektedir. mu? 

1 1 
M2 U3 .• l 4~wTS 6E K7 

81 
M9 8 yh sıdır. Fakat geco .. . Bir sis gibi, bir du- Salimin o gün hasta olılu(:unu ka-

Vaktile yaylı nrabalann, - bozuk, rnan gibi Anadolu knsnb:ılarının ÜI!· bul et-ek bile Bedii ve Süleyman oy-
düı:~n ve adına ~osc denılcn. yollar- tüne çöktüğü ve tek tük yanım ışık-ı nıyıımaz mıydı? ~ A R E • Z E K A-~ 
dakı sarsıntıyı şıındı lşlerlnın bası- . . 1. 

e1 ·ı 'k 1 i C. h • t ların da karardığı saatlerde, Stb"UTa Boduri gıbl oyuncu hel' zaman bu- - -
na acd e lgı ıııe bs: Yd~ni utn'b• üuslrıy? dunuınile hoğolnıuş ve nar gibi so- lunıunaz.. Eşfaktun sol içte bu gün 3 • İ G • M E L E Z 
vatnn aş annın ın ığ 0 0 crın 1 b 1 h 1 •- ' · ld r.. k h 1 k"I " · ·r d ı·ı 111· S 1 -[Q ... - - ·-
k d .. • ,_ d h t a ann a ve .... çcvırmış o ugu a • için pe a a ıstı a c e< 1 c ı ır. • o 4 Ö-L u·· • A N • s i 
ayıpi gı en suratkı "h'?rş1ısın a ab'ı· vclerde, birlbirine okutarak ve iml- açıktu elde Snrnfinıden daha :faydalı _ _ • - -

rıuıı nsaua acıma ıss veren ,r k 1 11 k b "' .. k b" .. k k B"' S 1 T. p 1 S 8 B U • maıı olmuştur. 
1 

• ~ ~ u~. ç~vr11 ere ~yu ~~. s~ un olabilecek bir. ~yuııc1u yok
1
• I~a ·dat u- _ı!_ _ 

Arka«ını knrh dağlara, dumanlı ıçı~hl~ dırı ken fend'l. r.a yoh~ lı:ı ılht~cı lcnt bu yer ıçırı ça ıştııı malı ır. i 6 E S • Z • T A S A 
1 1 d Üt k · 1 ları n e ·eş e ı mtŞ ıç ıır ıaa, Nedense Enver bu ın.-.vslm cı1k ~ yaya aıa aynmış, m evazı erpıç 1 1 d ... · d ' • --- - - -

1 . 1 b d d 1 "k Anat1o unun asır ar anucrı uymıya, oyunlarını giiswıenıi)-uı·. Formunu 7 RI i y A S E T N ev erın n a anasız uvar arı ve ço ·,. i . · · . 
tni - t t d 1 c- h · l ış tmıye, öı"treıımıye susıımı ınsan - bulma ı için ilaha ltıııalı çalışması - - - -

yed yu~ lu ıkııuş b anı ar.'rd· 'ğ~m. urı- !arını tatıııiıı etmımıiştir. lKzımdır Sağ hafta :'\1usn tıını for- 8 E S A F f L • T İ 
yet evrın n asa aya gı ı ının en ~ . . ·.. .. . ; . •w•ı - 1 - ..._ -
güzel timsali, )'eni evlerle, güzel ınck Onu cl~er!cre çckılcn temiz _bır ~~-ıııln ~oz~kilyoı·. 'ı ük."<'k tck~ıg~ e '9 •• N E z A R E T 
tep binıılarile yer del:ri~mılştir. Geniş h~va, ~r~ge fer~hlık veren guz~I oıııııı<lekılerııı ve ııı:kHıııııdakıleı in 
pcncercleı i, ve önü balkonlu yeni ev- bır su gibı ıc;en hu. ınsa?lar, kasketlı, falsolarını kapamak .lc:ın ranlu, lıaşln 
!erile Cünıhurlyct, aoğutlerln ve ku- poturlu, kuşaklı, çızınoh bu yurddaş- çalışıyoı. Eşfak sol ıç oynutılncak o
vaklann arasındo gizlcnnıtye çalı • lar, beş vakit kılınan bir ııanıaz gibi luı-sa sol haf mev~iinde Hıılil oynı
ıan eııki mimariyi geri atmış, güzel muayyen saatlerde .nihayet bir kutu- yabilir. Aynca bu ıncvk~dc Celı11in 
Anadolunun ı·üzüne, gözüne çeki dü- dan ibaret bu harıkanın etrafında de oynatılması miimküııdur. 
ECn vermek istiyen yepyeni bir iste- halka olmakta, saf ha~lamaktadır. Galatasnrayın en sağl:ıın bek hat. 
tini anlatmıştır. Eğer, radyo, daha iyi tanzim edi- tıdır. Geçm senenin Mııginot hattı 

Küçük, büyük her kasabanın mey- lccek bir progı·ıımla, bu yurda yal- bu sene yine kuı·uldu. 
dıınında bu yurdıaı ı istiklale ve hür- mz tekkeleıfo uhrevi heyheylerini, Fakat eski geçilmez kuvvı•tiui bu
riyctc kavuşturmuş büyük onder ve veya mey sofralarının, meze tabak- labllnıcsi için Fııruk ve Adnanıo cıı
Ebcdi Şef Atatürk'ün dimdık ayuk- !arının süslediği çilingir rnecli leı ini kisinden daha fazla ealışmalaıı liı -
ta duran tune heykelleri, bir -ıamnıı- hnraı·ete getiren def, kanun, ud ni- zırndır. Osman için bir şey ııli~·lcne
lar dnvul, r.uı'tlalarla, deve katarla- dalarlle doldurulmayıp, bimz görgü, mez. Çünkü elde daha başku tccru
rllc, hacı hoca alayıle hu illere girl'n biraz bilgi, biraz huyat, biraz hnr,"?· beli kaleci yok, bunun için Osmıııı du 
ve h r yeıl, halkın yureğini oynatan ket. biraz da milli destanlar, tarihi dnha iyi formunu bulnııyn <:ıılışıyor. 
kötü buyruklaıııı yerine, şimdi lıu merıkıb<!leı· anlııtan bir alet haline nence Galatasaray takı1111 Beşik· 
aıııtlııı dikilmiş duıırn emniyet, ııulh getirilt'le, Meriçin kabına sığmıyan taştan ayrıla.ıı Mustıırayı da takını" 
ve sükun iihideler!dir. sahillerinden, Arasın vadileri oıııuz- alarak şu şekilde yapılnınlıdır: 

Osman 
Faruk Adnan 

Musa Enveı· Eşfak (Halil 
Sarafim (Bülent), Mustafa, Gündüz, 

Snliihattin, Salim 

Galatasaraylı Turgut Ece 

B takımları ampiyonası 

Pakat hlçhlr ycnılik, bu, bozkır !ayıp deviren kükremiş kıyılnl'ına 
memlekctlcrlııln, bu yayliı ve dnğ gem vurulmaz ve dhgiııc gel -
kns:ıbul:ırının içinde ml'dcniyetin ul\- Til<'Z Karadenizin )•emycşil kenarla
ima çarpan kıılbi ve ın nnıyeUn vu~ nndan uysnl ve işvek r kahpe Ak
ran u lnı rolunü oynıyıın radyonun dcni7.in kimseve yıır olmaz cilveli 
eriştığı nıevkie yOk ·eın,..miştir. O, eteklcrlnı: kadar uzayıp giden sev -
)•alnız Ankarıının kulnklaın çarpan giU ve sevimli Anadolumuz, dnha 
hoş, müşfik, iidil ve hinlUvekdr sesi hüyük htr ıııçrayışın, daha kudretli 
dc~il, butun bir Cunıhurivet Türki- bir kalkmmıının, omıanlara d lan, 
yesınin nıua) y n ıı ıtlcrdc bulu tuğu tepPlerde haykıran ve onu avlamak 
bir r,onul ~e ruh birli •ıJir. Sanki isUyecek avcıyı iri ve çatallı boy
hep beraber kılınan hlı- nanın ~ıbi, nu7.lnı ile yere çarpan genç bir gc
bir ımamın crımi kubbelerinde bırak- yiği. tuzağa düşmez, arılı kesilmez 
tığı akisler gıbi, sokaklardnn nv')' • ve bir türlü pusu~ n gelme?. bir boz. 
daıılnra, m"ydanlnrdan dağlara da· t kurdu daha lyi temsil etmiş olurdu . 

Bu hafta B takım mnçlnrına Şe-

1 
A ı tık hcdiycliğinizt intihapta tered

TCf stadında b~şlaıııyoı-. Saat 11 de düde mahal kalmaın~tır. Çunkü, 
ilk olarak Beşıktnşla Altıntuğ kal'· , o E G A 
şılaşacaklıırdır. M • • • 

BUGÜNKÜ PROGHAM 

8.00 Haberleı·. Hl 00 Kanto, türkü. 
8.18 Müzik. 10.80 Ilabcrlııı·. 
8.45 Yemek lıstc 19.•Jli Şarkılar. 

+ 20.15 Gazete. 
12 ~O Şarkılar. 20.4:> TEMSİL. 
12.50 Hııbftrler. 21 ~O Konuşma. 
13.05 Turkulcr. 21.4& Orkl!Stra. 
lJ 20 Müzik. 22.30 Haberler. 

+ 22.45 Orkc'itra. 
18.00 Muzlk. 2't00 )Hizik (cıız) 
ıs.::o Saz cserlNi. 23.25 Kapıınıı,ı. 

Dördüncü kitap •ergisi 
ffoyofjlu J/rılkıntindııu: 

1 - Döı41iincü Türk Kitap Sergi:ıi 
16/1/941 tarihinde Evinıizın Tepe -
başındaki merkez binasında ser:gi sa
lonunda açılacaktır. 

ITIYATROLARI 
ŞEHiR TiYATROSU 

Dram kısmı: 

Bu akşam 20,30 da 

APTAL 
KOMEDi KISMI: 
Bıı aktam aut 20.lO ela 

Paşa Hazretleri 

• • 
MAKSİMİN BÜYÜK Salonunda 

YENİ PROGRAM 

1 - Safiye ve arkadaşları, 
2 - 85 kioilik revü heyeti, (Ha

vayan adalarında bir gece). 

S. Atilla idaresinde 

Atletizm Ajunlığıııdaıı: 

ı - 27 /12 /940 cuma giiııü saat 1 i 
de Atatürk koşusu yapılacağı eV\'d· 
ce ilfın edilnıiştl. 

2 - İ.ştfrak edecek ntlctlel'İn yu -
karıda yazılı günde saat IG.30 da 
Taksimdeki lı<llge binasınılıı. hazır 
bulunmaları ve numnrulurını almak 
iizere Atleti:r.m Ajanlı~ınıı ınüracıı -
aUarı lüzıındır. 

3 - Koşuyu idare edecek hakem 
arkadaşların sııat 16.30 bölge binn· 
sına teşrifleri. 

Hakemler: 

Adil Glrar, Naili l\loı-an, H ikıııet 
Bııı lan, Ekl'cm RüşUi, Füı:uzaıı Te
kil, Cemil Uzunoğlu, Faik Onem, Fc
ıiılun Güvcngil, Tevfik Böke, Neri
man Tekil, Fuat, Hüsnnwllin Gü • 
reli, Zeki, Abbas Sakarya, Fethi 
ninçer, N'aıml, fskender, Mufllhham 
Elmen, Haluk Hekim.oğ-lu, Tulu, Re
cep Ogan, i. Bnkıı-, C.' Başarnıı, Sa
kal ak, Agoıı Yasuınidis, :\lusıı Kil -
ıını Uıunoğlu. 

saatlerinin yeni çeşitleri gl'ldi. 

Genel AcoıtcıTığı: 

islunbul, Sultnnhamam, N'o. 1/ 4 

Büyük rnagıızalardn satılıı. 

'l'aı,ıra iı;iıı aceııta aıı:uııyor. 

Y eşilay çayı 
Yeşllrıy ve gençliğinin yıllık çalı, 

kurban bayramına musndlf cumar. 
tesi günti "&at 15- 20 uı aı;ı )taksim 
salonlaı·ın la Yeı ilecektiı". i\le\·simin 
güzel biı• e(\'lencesini teııkil edecek o
lan bu çay Y cşilaylılnrın ve Yeşilay 
ülküsünü sevenlerin bir ııradn hoı, 
vakit ~cçiı melerini, nezih şekilde iç
kisiz t>glenmelerini temin eclecektir . 

••• 
l't'şilau GenrJu llidiği C ıı ıııni 

J\ıitiplifiiııdeıı: 

2 - Sergi 80/1/941 tarihine ka
dar devam edecektir. 

1.engin mizansen, dekor, kostüm, ============== 

11/1/!141 cuma1lesi günii, 1!>-20 
aras ı l\Iıık~iııı salonlaı ında veı eceğl · 
nıiz yıllık çayımızııı dııvctlrctcriııi, 
uzalıırııııız ve ülkiinıüzü sevenler, 
heı· J,.'Ün Slıkl'ci Şahinpaşa oteli ı · 
ı aııı 61 No. elan nlalıllİJ'lcr. 

8 - Ser:gide 1940 senesi içindeki 
neşriyat teşhir edllecektir. 

cumartesi, pazar g{inlerl saat ıo da Divrikte Rıza Arslan 
Dr. Hafız Cemal 

LOKMA!'f HEKlfll 4 ..- Sergiye lşUrak ctnıek isti -
yen kıtapçılıınmızla, C!!eı-lerini şah
aan bastıran müeJllfiorin nihayet 
10/1/941 akşamına kadar Evimize 
müracaat eylemeleri ve eserlerinden 
b1rer ııüsha göndermeleri rica olu -

revü matinesi. 

1 YENi NEŞRiYAT 1 
HAMLE 

nu;. _ Bu eseı·lel' sergiden sonra sa- Celtil.eddin Ezine arkadaşımızın 
hıplerine iade edilecektir. Evimiz 1 neırettı~i (Hamle) ~Ultür mecmua
kutüpbıınesiııe hediye edilecekler sı bu n~shası~ı Mevlannnın hııtı~ası
memnuniyeUe kabul olunacaktır. na tahsıs etnıı~ bul~nmaktadıl', • rı:c

mua çok :T.engın bır yazı kadrosılo 

Birincikinun: Cuma 

gazete; kitapevi 
1941 senesinin Hayat, Ragıb cep 

takvimleri ve Maarif kitaphnnesinin 

uatli duvar takvimini ucuz :fiyatla 
tedarik edebilirsiniz. 

Dahiliye MütehHsısı 
Dlv•nvolu ıo• 

Muayene saatleri: f-azar hariç 
her cün 2,5 Tel : 22398 

7 renkli 8 barita11, 72 devletin bandıralarını, 
320 aahife yazıyı, mükemmel bir muhtıra 

defterini havi 

MUAMELE VERGISiLE 
Alakadar müesseselerin 1941 den itibaren tutacaklan 

Nümune 2 Nümune 1 
iMALAT 

defteri 
iptidai maddesinin nevi çok olan 

Nümune 3 
MUAl'vfELE 

ıınai müe11eıelerin 
iMAL~ T defteri defteri 

Nümune 4 Nümune S Nümune 6 Nümune 1 
Ücret üzerinden mua- EMTiA Nim mamul maddeleri SATIŞ 

defteri 
---=-1 

mele vergisine tibi İTHALAT ve imal ettiren mÜe8cc'!ele-

müesseselerin iHRACA T rin EMTİA İ1 HALAT 
MUAMELE defteri defteri ve İHRACAT defteri l!::::============================ 

Defterlerimizin 25 · 50 • 100 - 200 ve daha fazla sahifelileri mevcuttur. Taşra sipa
rişleri sühuletle gönderilir. 

.....---------------------------, Yukarıdaki defterlerin nasıl ~ullanılacağına dair fZAHNAME. - Fi. 25 kuruş. 
...................... ...ı 

SATIŞ YER/: DİKKAT: !.>efterlerimiz her mü-
e11esenin ihtiyacır.a 

İnkllap kitabevi 
Anltara caddesi, 155 

uygun formüllerle hHılmıştır. 

Tabı gayet temiı; - Kağ'ıdı en iyi 
tendir. 

JUJJJL,l.kili.ıU!J14J.ıJilllJLiJJJL.Wil.ıU.UaLH.ı1JJJ lLıUJJuL.l.illl.ıLiJJJJ.ı.Wı 

Bayanlar için pek mühim: 
Saym bayoıılarımıı<; • 

dan göl'düğümüz tevec
cuh ve rağbete karşı 
şükrıııı borcumuzu öde -
mek içiıı bu defa Ame -
ı ikadan gctil'ttiğimi7. en 
büyük makineler saye· 
sındc F E ~1 İ L'i sıkıtı· 
t ı rıcı sili illrlerlc. &'B)'el 
kullanışlı, ufıık mikrop· 
suz bir ilde yeni am· 
balajlurlu piyasaya çı • 
kar<lığınm:ı say~ılan -
nıızlıı arze) leı iz. FEMiL bayanları bir çok 1'11.hiın hast.alıklanndan 
koruynn ve uzüntülil iılerJc-n kuı·taran en I.trlnd adet bozleridlr. 

Ileı· eczanede F E ){ i L ve R A G1 bulunur. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

ilk 
tr.miııaf 

685,75 43,93 Balat ve Kasınıpaşa halk haınanılarının tamiri. 
228-1,44 171,33 Beıı~taş mıntnk asımlakl 3 adet çeşmenin tamiri. 

1 

Keşif bcılcllerile ilk teminat miktarları yukaı ula yazılı tamir işleri 
nyıı ayl'I açık eksiltmeye koııulnıuotuı-. Şartııaınelel'i Zabıt ve Muaınelii.t 
Müdürlüğü kaleminde göriilccektlr. İhale 13/1/941 pazartesi günü ı;l\at 

14 ıle Oııiıııi Eııeünıeııdc yapılacaktır. Tııliplcrirı ilk teminat ıııakbuz 
vf'yıı nıektuıllııı ı, ihale taı ihinden 8 gün evvel Ueledi~·c Fen İşleri )lü

dürliii:rfine nıfıı acunlla alacakları fenni clıliyet ve 9-lO yılına ait Ticaret 
Odıısı Vl!Sikııluril<' ihale gUııü muayyen ımatte Daimi Encümende bulun-
ınnları. (12488) 

Tramvay pasoları 
İstanbul elektrik, tramvay 

işletmeleri müdürlüğünden: 
ve tünel 

11139 senesinde verilmiş olan travay ve tünel ı>asolarıuın 1/1/941 ta
rihinden ıtibnren tebdiline başlıınncağıııdun paso sahiplerinin iki adet 
fotoğrufüırile hidikte nihayet 31/1/H.ıt tarihine kııdar Elektrik ve Tünel 
iılctnıeleri Umum )lfülürlük kalemine müracaatla pasolaL·ını tehılil et-
nwleri rica olunur. (12442) 

Bat, Dif. Nezle, Grip, Bomatizma, 
Nevralji. Kınklık •~ Bütün A~rılarıoızı Del'hal Keser 
lcıbınd• guncıe 3 kaşe alınabilir T AKl iTLERiNDEN SAKJNlNIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! tSRARLA • iSTEYiNiZ 
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Şirketi Hayriyeden: 

DİKKAT 
Ahval dolayısile kara nakil vnsıtnlannın azlığını gözonünde tu

tan Şiı·keti Hayriyecc sayın halkın 1 tirnhutini temin ve yolculukla

r:nı teshil için kış taılfe inde Belıek, Arnavutköy, Kuı·uçcşmc, Orta. 

köy, Beşiktnş ve Köprü arasıııda ıızimet ve avdet seferleri olarak 42 

poslan111 tel'tip edilıliği ilin olun ur. 
Savın yokular bu seferleri nıuhwvi hususi tnı·ifeyi yukarıda 

yaı.ıh lskele gişelerinden meccanen alahilirler. 

l lst. Komutanlığı Satını 
Alma Komisyonu ilanları 
265X505 eb'ndında 135 paket. ve 

565X380 eb'aJmdn 35 paket teneke 
lc\•halarıııdan teotko yaptınlacaktır. 
Bu işln pazarlığı 31/ 12/940 günll 
sant 11 de yapılacaktıı·. Şartnanı~.91 
her gün Komisyonda görülebilir. Iıı· 
teklılerin helll gün ve saatte tekUf ! edecekleri fiyata göre kat'i tcminat-

l larlle birlikte Fındıklıda Komutan· 
lılc Satınalına Komisyonuna gdmc • 

l Icrl. (12052) 
•.v.• 

I Ciheti askeriye için 20 ıra ı l\fS 
Çllkı 1 8 l\1-'i çıralı kereste ile 5100 
kilo kiı-eç ve 20 torba çimento 
31/ 12/940 rünü saat 11,30 da pazar· 
!ıkla aatın alınacaktır. Şartnamesi 
heı· gün Komisyonda görülebillt• 
Ifoııstnln keşif bedeli 703 lira 10 kua 
ru tur. Kat'i teminatı 105 lira 6 
kuruştur. fsteglilerin belli gOn ~· 
saatte Fındıklıda Komutanlık Sat.111· 
alma Komisyonuna gelmeleri. 

(12444) ..... 
Otopark tamirhanesinin bazı ak ~ 

sarnının tamiri pazarlığı 28/t 2/94 
güııü saat 10,30 da yapılacaktır. ~c
şif hcJeli 380 Ura :70 kuruştur. J{e· 
şif evrakı her gün Komisyonda F 
ı iilebilir. İsteklilerin bı•lli ıcüı1 ve sıı· 
attP knt'i teminatlarile birlikte fıll" 
dıklıda Komutanlık Satınalma K0 • 

ınlı1yonuna gelmeleri. (12445) .,.. 
?ılfıtcnhhtdi nıım ve hesabına ıO~ 

ton kuru ot :.n/12/940 günü sa& 
10.30 da p:ı-ıarlıkla sntııı alınneııkt1;_ 
Şaı tnumcsı her ı:ı:ıı Konıiı;) oııdıı = 
rülebllir. 1 tcklılcı ln b<'lli gün \'C ~: 
atte Fındıklıdn Komutanlık Satırı 
nın Kontlsyonuııa gelmeleri. 

(12446) 
••• 

Harp Ak:ıdcmisiııde yaptınlaeıı~ 
tamiratın pazarlığı 2/1/941 ı.rü01f Raat 11 de yapılıı.caktn. J{e.Ş 
bedeli 844 Ura 4 kuruştur. Kat'i trf 
mlnatı 126 lira 61 kuruştur. J(t'ŞI 
evrakları her ~Un Konıisvonuınuıd• 
göriilebllir. isteklilerin b~lli giiıı °'e 
Rllo.ttc Fıııdıklıda Komutanlık sa • 
tınulmn Komisyonuna gelnıclcri. 

(12443) 

Taı.ıkı~la elektrik teslsabnda r~; 
pılacak tamlrntm pazarlığı 3/1/9,e
günü saat 10.30 da yapılacaktıı·. :.ı. 
şif bedeli 1980 lira olup kat't te 

11 natı 207 liradır. Şartnamesi her gu 
Komisyonda görülebilir. 1steldile.rl11 
belli gün ve 8aatte Fındıklıda l{o; 
mutnnlık Satmalma KomisyonU11 
gelmeleri. (12448) ___... 

BORSA 
26 - 12- 940 muameleıl 

r.ontfra 1 StorUıa ~. 16 
Ne.,,.on 100 Dolar ıst. 20 
CHen. J°' Lıy. Pr. 29. 772 
Atına ıoo Drahmi o. 997 
Sofya ıoo Len ı.,17 
Madrft 100 Peçe~ 12. 937 
BudatM.. lto Peaıl 26. 532 
Bllkret 100 Ley o. 621 
8elırad 100 Dlııar 1. t7f 
Yokoha. 100 Ye• 51. l~ 
StokhoL 100 laveçkt. t!.097 
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Zilkade Rumi 
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14 

fevkali.de nlalca verici yazılarla in
tiıar etmiftir. Memleketimizde llk 
defa olarak Mevlana için bir fevka
IAde nflsha çılotrılmı~ bulunmakta • 
dır. Hamleyi bütün okuyucularımıza 
tavsiye cdcriı. 

Takvimi 1 

: :. ' ı9.1~ 
Hayat Aaadol Demlryol 1 ve 2 poŞla -40· SO 

Merkez Bankaaı P•tl• tJ0·4s 
, ' Şark Slııorta Şirketi S. 

••• Gün S6'2 Kaaım:SO 

Vakiti• 
Ezant Vasatı 

s D s. o. 
Güneş lYanuld) aı S7 Ol 2S 
Öğle I07 '28 Ol ıs 

ikindi o~ 481S s~ 

Akta• u 00 l7 •1 
Yat• cu s~ t• '25 
l1111ak IYarınklı il so i)6 S7 

İngiliz Edebiyatı Tarihi 

Çıktı. Bu eşsiz ve emsalsiz takvimde: Tasviri Efkar =""11 
Milletler, dinleı·, ihtiralar tarihile Türk İnkıla. p ta- Doğum ve kadm has- Borsa harici altın fiya~J 

d k 1 d Nüshası (5) Kuruştur talıkları mütebassı•ı M rihi, sağlık, güzellik, kazalar an orunma çare erı, ev.- R•tadly• 22 Lira 10 • 
Kıymetli edib \'e muharrir, Edebi- • k l tı 1 ( b ş · · ı Tilrkiyo Hariç • Operatör Dr. Saib Ali O 

yat Fakültea1 İngiliz edebiyatı pro- }etlerin vaziyeti, vilayetlerimız, aza arımız, ·en erı- A one eraıtı için için Kalın B•tlblrllk 97 " o '' 
fesörü Hallde Edibin bu mühim ese- ıniz liman ve iskelelerimiz, her ayda yapılacak işler ve DÖL 4 AK KDlçe albll •ramı 2 " 6s,;._-, 
rinin birinci cildi çıkmı~tır. Üniver- d h' b" k }.. l a ılar vardır Taklitlerini alma Senelik •••••.••.••. 1400Kr.2700Kl'. Beyofrlu Tünel baDı Tünel 
sitedeki derılerden mütcşeklu1 olan a a !l" ÇO uzum U y Z • · ' · • - Altı aylık ............ 750 > 1450 > Sahibi: z. T. EBÜZZiYA. 

l
bu kitabı münevverlerimizlc gençle- mak içın (HAYAT TAKVIMI) adına, (MAARIF KI- Üç aylık ............ 400 , 800 , apartıman No. 2 1'l 
rlmize bilhass.a tav.siye ederiz. Ah- TAPHANESİ) adresine dikkat etmelidİı'. Bir aylık ............ 150 > yoktur. Pa:ardan maııda, her giiıt öğl•- Neşriyat Müdürü: C. BAB/. dA 

k deıl son.ra ha•talarını kabııl «<1eı· o zJ, p 
met Hallt kıtabevınde 160 uruşa • 30 'iti' . 40 k tu Basıldıtı yer: Matbaai EB Z 
satılmaktadır. Fıyatı , cı ısı uruş r. .,... 
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Asipzrol JV ecoti Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 


